ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 1
ขอความเบื้องตน
ลักษณะ 1
หลักทั่วไป
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้ ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลว ใหถือตามความหมายดั่งไดอธิบายไว เวนแตขอความ
ในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายนั้น
มาตรา 2 ในประมวลกฎหมายนี้
(1) "ศาล" หมายความถึง ศาลยุติธรรมหรือผูพิพากษาซึ่งมีอํานาจทําการอันเกี่ยวกับคดีอาญา
(2) "ผูตองหา" หมายความถึง บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล
(3) "จําเลย" หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทําความผิด
(4) "ผูเสียหาย" หมายความถึง บุคคลผูไดรับความเสียหาย เนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง
รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนไดดั่งบัญญัติไวในมาตรา 4 , 5 และ 6
(5) "พนักงานอัยการ" หมายความถึง เจาพนักงานผูมีหนาที่ฟองผูตองหาตอศาล ทั้งนี้ จะเปน
ขาราชการในกรมอัยการ หรือเจาพนักงานอื่นผูมีอํานาจเชนนั้นก็ได
(6) "พนักงานสอบสวน" หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการ
สอบสวน
(7) "คํารองทุกข" หมายความถึง การที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดขึ้นจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตามซึ่งกระทําใหเกิดความเสียหายแก
ผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ
(8) "คํากลาวโทษ" หมายความถึง การที่บุคคลอื่นซึ่งไมใชผูเสียหาย ไดกลาวหาตอเจาหนาที่วามีบุคคล
รูตัวหรือไมก็ดี ไดกระทําความผิดอยางหนึ่งขึ้น
(9) "หมายอาญา" หมายความถึง หนังสือบงการซึ่งออกตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ สั่งให
เจาหนาที่ทําการ จับ ขัง จําคุก หรือปลอยผูตองหาจําเลยหรือนักโทษหรือใหทําการคน รวมทั้งสําเนาหมายเชนนี้
อันไดรับรองวาถูกตอง และคําบอกกลาวทางโทรเลขวาไดออกหมายจับแลวดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา 77
(10) "การสืบสวน" หมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบ
รายละเอียดแหงความผิด
(11) "การสอบสวน" หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่นตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อที่จะทราบ
ขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ
(12) "การไตสวนมูลฟอง" หมายความถึง กระบวนไตสวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจําเลยตอง
หา

(13) "ที่รโหฐาน" หมายความถึง ที่ตางๆ ซึ่งมิใชที่สาธารณสถานดั่งบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะ
อาญา
(14) "โจทก" หมายความถึง พนักงานอัยการหรือผูเสียหายซึ่งฟองคดีอาญาตอศาล หรือทั้งคูในเมื่อ
พนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน
(15) "คูความ" หมายความถึง โจทกฝายหนึ่งและจําเลยอีกฝายหนึ่ง
(16) "พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ" หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา
พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม
(17) "พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ" หมายความถึง เจาพนักงาน ดังตอไปนี้
(ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ค) ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(ฆ) ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ง) อธิบดีกรมการปกครอง
(จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง
(ฉ) ผูอํานวยการกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(ช) หัวหนาฝาย และหัวหนางานในกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(ซ) ผูตรวจราชการกรมการปกครอง
(ฌ) ผูวาราชการจังหวัด
(ญ) รองผูวาราชการจังหวัด
(ฎ) ปลัดจังหวัด
(ฏ) นายอําเภอ
(ฐ) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
(ฑ) อธิบดีกรมตํารวจ
(ฒ) รองอธิบดีกรมตํารวจ
(ณ) ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ
(ด) ผูบัญชาการตํารวจ
(ต) รองผูบัญชาการตํารวจ
(ถ) ผูชวยผูบัญชาการตํารวจ
(ท) ผูบังคับการตํารวจ
(ธ) รองผูบังคับการตํารวจ
(น) หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
(บ) รองหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
(ป) ผูกํากับการตํารวจ
(ผ) ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต

(ฝ) รองผูกํากับการตํารวจ
(พ) รองผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเขต
(ฟ) สารวัตรใหญตํารวจ
(ภ) สารวัตรตํารวจ
(ม) ผูบังคับกองตํารวจ
(ย) หัวหนาสถานีตํารวจ ซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป
(ร) หัวหนากิ่งสถานีตํารวจ ซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป
ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผูรักษาการแทนเจาพนักงานดังกลาวแลว แตผูรักษาการแทนเจาพนักงานใน (ม)
(ย) และ (ร) ตองมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไปดวย
(18) "สิ่งของ" หมายความถึง สังหาริมทรัพยใดซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานในคดีอาญาได ใหรวมทั้ง
จดหมายโทรเลขและเอกสารอยางอื่นๆ
(19) "ถอยคําสํานวน" หมายความถึง หนังสือใดที่ศาลจดเปนหลักฐานแหงรายละเอียดทั้งหลายในการ
ดําเนินคดีอาญาในศาลนั้น
(20) "บันทึก" หมายความถึง หนังสือใดที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ จดไวเปนหลักฐาน ในการ
สอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกคํารองทุกขและคํากลาวโทษดวย
(21) "ควบคุม" หมายความถึง การคุมหรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใน
ระหวางสืบสวนและสอบสวน
(22) "ขัง" หมายความถึง การกักขังจําเลย หรือผูตองหาโดยศาล
มาตรา 3 บุคคลดั่งระบุในมาตรา 4 , 5 และ 6 มีอํานาจจัดการตอไปนี้แทนผูเสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวใน
มาตรานั้นๆ
(1) รองทุกข
(2) เปนโจทกฟองคดีอาญาหรือเขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการ
(3) เปนโจทกฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
(4) ถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
(5) ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว
มาตรา 4 ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟองคดีไดเอง โดยมิติ้งไดรับอนุญาตของสามี
กอน
ภายใตบังคับแหงมาตรา 5 (2) สามีมีสิทธิฟองคดีอาญาแทนภริยาไดตอเมื่อไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจาก
ภริยา
มาตรา 5 บุคคลเหลานี้ จัดการแทนผูเสียหายได
(1) ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซึ่งไดกระทําตอผูเยาว หรือผูไร
ความสามารถซึ่งอยูในความดูแล
(2) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแตในความผิดอาญาซึ่งผูเสียหายถูกทํารายถึงตายหรือ
บาดเจ็บจนไมสามารจะจัดการเองได

(3) ผูจัดการ หรือผูแทนอื่นๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทําลงแกนิติบุคคลนั้น
มาตรา 6 ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือเปนผูวิกลจริตหรือคนไร
ความสามารถไมมีผูอนุบาล หรือซึ่งผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไมสามารถจะทําการตามหนาที่โดยเหตุ
หนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาว หรือคนไรความสามารถนั้นๆ ญาติของผูนั้น หรือผูมีประโยชน
เกี่ยวของ อาจรองตอศาลขอใหตั้งเขาเปนผูแทนเฉพาะคดีได
เมื่อไดไตสวนแลว ใหศาลตั้งผูรอง หรือบุคคลอื่นซึ่งยินยอมตามที่เห็นสมควรเปนผูแทนเฉพาะคดี เมื่อ
ไมมีบุคคลใดเปนผูแทน ใหศาลตั้งพนักงานฝายปกครองเปนผูแทน
หามมิใหเรียกคาธรรมเนียม ในเรื่องขอตั้งเปนผูแทนเฉพาะคดี
มาตรา 7 ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณาคดีที่นิติบุคคลเปนผูตองหาหรือจําเลย ใหออกหมายเรียก
ผูจัดการ หรือผูแทนอื่นๆ ของนิติบุคคลนั้น ใหไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี
ถาผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ไมปฏิบัติตามหมายเรียก จะออกหมายจับผูนั้นมาก็ได แตหามมิ
ใหใชบทบัญญัติวาดวยปลอยชั่วคราว ขัง หรือจําคุกแกผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล ในคดีที่นิติบุคคลนั้นเปน
ผูตองหาหรือจําเลย
มาตรา 7 ทวิ ผูถูกจับ หรือผูตองหาที่ถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิดังตอไปนี้
(1) พบและปรึกษาผูที่จะเปนทนายสองตอสอง
(2) ไดรับการเยี่ยมตามสมควร
(3) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บปวย
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหา มีหนาที่แจงใหผูถูกจับหรือ
ผูตองหานั้นทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 8 นับแตเวลาที่ยื่นฟองแลว จําเลยมีสิทธิดั่งตอไปนี้
(1) แตงทนายแกตาง ในชั้นไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณาในศาลชั้นตน ตลอดจนชั้นศาลอุทธรณและ
ศาลฎีกา
(2) พูดจากับทนายหรือผูที่จะเปนทนายสองตอสอง
(3) ตรวจดูสํานวนการไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณาของศาล และคัดสําเนาหรือขอสําเนาที่รับรองวา
ถูกตอง โดยเสียคาธรรมเนียม
(4) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเปนพยานหลักฐาน และคัดสําเนาหรือถายรูปสิ่งนั้นๆ
ถาจําเลยมีทนายๆ นั้น ยอมมีสิทธิทํานองเดียวกับจําเลยดั่งกลาวมาแลวนั้นดวย
มาตรา 9 บันทึกตองระบุสถานที่ วันเดือนป ที่ทํานาม และตําแหนงของเจาพนักงานผูทํา
เมื่อเจาพนักงานทําบันทึกโดยรับคําสั่งจากศาลหรือโดยคําสั่งหรือคําขอของเจาพนักงานอื่น ใหเจา
พนักงานนั้นกลาวไวดวยวา ไดรับคําสั่งหรือคําขอเชนนั้น และแสดงดวยวาไดทําไปอยางใด
ใหเจาพนักงาน ผูทําบันทึก ลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น

มาตรา 10 ถอยคําสํานวนตองระบุชื่อศาล สถานที่และวันเดือนปที่จด ถาศาลจดถอยคําสํานวนตามคําสั่ง หรือ
ประเด็นของศาลอื่น ใหกลาวเชนนั้น และแสดงดวยวาไดทําไปอยางใด
ผูพิพากษาที่จดถอยคําสํานวน ตองลงลายมือชื่อของตนในถอยคําสํานวนนั้น
มาตรา 11 บันทึกหรือถอยคําสํานวนนั้นใหเจาพนักงานหรือศาลอานใหผูใหถอยคําฟง ถามีขอความแกไข
ทักทวงหรือเพิ่มเติม ใหแกใหถูกตองหรือมิฉะนั้นก็ใหบันทึกไว และใหผูใหถอยคําลงลายมือชื่อรับรองวาถูกตอง
แลว
ถาบุคคลที่ตองลงลายมือชื่อในบันทึกหรือถอยคําสํานวนไมสามารถ หรือไมยอมลง ใหบันทึกหรือ
รายงานเหตุนั้นไว
มาตรา 12 เอกสารซึ่งศาลหรือเจาพนักงานเปนผูทําคํารองทุกข คํากลาวโทษ คําใหการจําเลยหรือคํารองซึ่งยื่นตอ
เจาพนักงานหรือศาล จักตองเขียนดวยน้ําหมึก หรือพิมพดีดหรือพิมพ ถามีผิดที่ใดหามมิใหลบออกใหเพียงแตขีด
ฆาคําผิดนั้นแลวเขียนใหม ผูพิพากษา เจาพนักงานหรือบุคคลผูแกไขเชนนั้นตอลงนามยอรับรองไวที่ขางกระดาษ
ถอยคําตกเติมในเอกสาร ดั่งบรรยายในมาตรานี้ ตองลงนามยอของผูพิพากษา เจาพนักงาน หรือบุคคลผู
ซึ่งตกเติมนั้นกํากับไว
มาตรา 13 การสอบสวนไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาใหใชภาษาไทย แตถามีการจําเปน ตองแปลภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ หรือภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ก็ใหใชลามแปล
เมื่อมีลามแปลคําใหการ คําพยานหรืออื่นๆ ลามตองแปลใหถูกตอง ลามตองสาบานหรือปฏิญาณตนวา
จะทําหนาที่โดยสุจริตใจ จะไมเพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล
ใหลามลงลายมือชื่อในคําแปลนั้น
ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยาน ไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทยได และไมมีลาม ให
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล จัดหาลามใหโดยมิชักชา
ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล สั่งจายคาปวยการแกลามที่จัดหาใหตามมาตรานี้ ตาม
ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด หรือกระทรวงยุติธรรม แลวแตกรณี กําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา 13 ทวิ ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยาน ไมสามารถพูดหรือไดยิน หรือสื่อความหมายได
และไมมีลามภาษามือ ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาลามภาษามือให หรือจัดใหถาม ตอบ
หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล สั่งจายคาปวยการ แกลามภาษามือที่จัดหาใหตามมาตรา
นี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย สํานักงานอัยการสูงสุด หรือกระทรวงยุติธรรม แลวแตกรณี กําหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา 14 ในระหวางทําการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีเหตุควรเชื่อวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผู
วิกลจริต และไมสามารถตอสูคดีได ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี สั่งใหพนักงานแพทยตรวจผูนั้น
เสร็จแลวใหเรียกพนักงานแพทยผูนั้นมาใหถอยคํา หรือใหการวาตรวจไดผลประการใด

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน หรือศาลเห็นวา ผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริต และไมสามารถตอสูคดี
ได ใหงดการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณาไวจนกวาผูนั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีได และ
ใหมีอํานาจสงตัวผูนั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต หรือมอบใหแกผูอนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัด หรือผูอื่นที่เต็มใจ
รับไปดูแลรักษาก็ได ตามแตจะเห็นสมควร
กรณีที่ศาลงดการไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา ดั่งบัญญัติไวในวรรคกอน ศาลจะสั่งจําหนายคดีเสีย
ชั่วคราวก็ได
มาตรา 15 วิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ เทาที่พอจะใชบังคับได
ลักษณะ 2
อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 16 อํานาจศาล อํานาจผูพิพากษา อํานาจพนักงานอัยการ และอํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ใน
การที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับทั้งหลายอันวาดวย
การจัดตั้งศาลยุติธรรม และระบุอํานาจและหนาที่ของผูพิพากษา หรือซึ่งวาดวยอํานาจและหนาที่ของพนักงาน
อัยการหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้นๆ
หมวด 2
อํานาจสืบสวนและสอบสวน
มาตรา 17 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได
มาตรา 18 ใหจังหวัดอื่น นอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มี
อํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรืออาง หรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหามีที่อยู
หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได
สําหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ใหขาราชการตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรี
หรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรืออาง หรือเชื่อวาไดเกิด
ภายในเขตอํานาจของตนหรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนได
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ความผิดอาญาไดเกิดในเขตอํานาจ
พนักงานสอบสวนคนใด โดยปกติใหเปนหนาที่พนักงานสอบสวนผูนั้นเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนความผิด
นั้นๆ เพื่อดําเนินคดีเวนแตเมื่อมีเหตุจําเปน หรือเพื่อความสะดวก จึงใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ ที่ผูตองหามี
ที่อยูหรือถูกจับ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวน
ในเขตทองที่ใด มีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนใหอยูในความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนผูเปนหัวหนาในทองที่นั้น หรือผูรักษาการแทน

มาตรา 19 ในกรณีดั่งตอไปนี้
(1) เปนการไมแนวา การกระทําผิดอาญาไดกระทําในทองที่ใดในระหวางหลายทองที่
(2) เมื่อความผิดสวนหนึ่งกระทําในทองที่หนึ่งแตอีกสวนหนึ่งในอีกทองที่หนึ่ง
(3) เมื่อความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่องและกระทําตอเนื่องกันในทองที่ตางๆ เกินกวาทองที่หนึ่งขึ้นไป
(4) เมื่อเปนความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระทําลงในทองที่ตางๆ กัน
(5) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูตองหากําลังเดินทาง
(6) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผูเสียหายกําลังเดินทาง
พนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่งทองที่ใดที่เกี่ยวของมีอํานาจสอบสวนได
ในกรณีขางตน พนักงานสอบสวนตอไปนี้ เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวน
(ก) ถาจับผูตองหาไดแลว คือพนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่จับไดอยูในเขตอํานาจ
(ข) ถาจับผูตองหายังไมได คือ พนักงานสอบสวนซึ่งทองที่ที่พบการกระทําผิดกอนอยูในเขต
อํานาจ
มาตรา 20 ถาความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย ใหอธิบดีกรมอัยการ หรือผู
รักษาการแทน เปนพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหนาที่นั้นใหพนักงานสอบสวนคนใดก็ได
ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนตอไปนี้ มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําสั่งจากอธิบดีกรมอัยการ
หรือรักษาการแทน
(1) พนักงานสอบสวน ซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ
(2) พนักงานสอบสวน ซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ไดรับความเสียหายไดรองฟองใหทําโทษ
ผูตองหา
มาตรา 21 ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกัน ควรเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบใหขาหลวงประจําจังหวัดนั้นมีอํานาจชี้ขาด แตในจังหวัดพระนครและธนบุรี ใหผูบังคับบัญชาของ
พนักงานสอบสวนซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองอธิบดีกรมตํารวจขึ้นไปเปนผูชี้ขาด
ในกรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในระหวางหลายจังหวัด ควรเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูทําการแทนเปนผูชี้ขาด
การรอคําชี้ขาดนั้นไมเปนเหตุใหงดการสอบสวน
หมวด 3
อํานาจศาล
มาตรา 22 เมื่อความผิดเกิดขึ้น อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตอํานาจของศาลใด ใหชําระที่ศาลนั้น แตถา
(1) เมื่อจําเลยมีที่อยูหรือถูกจับในทองที่หนึ่งหรือเมื่อเจาพนักงานทําการสอบสวนในทองที่หนึ่ง นอก
เขตของศาลดั่งกลาวแลว จะชําระที่ศาลซึ่งทองที่นั้นๆ อยูในเขตอํานาจก็ได
(2) เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย ใหชําระคดีนั้นที่ศาลอาญา ถาการสอบสวนไดกระทําลง
ในทองที่หนึ่งซึ่งอยูในเขตของศาลใดใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย

มาตรา 23 เมื่อศาลแตสองศาลขึ้นไป ตางมีอํานาจชําระคดี ถาไดยื่นฟองคดีนั้นตอศาลหนึ่งซึ่งตามฟองความผิด
มิไดเกิดในเขต โจทกหรือจําเลยจะรองขอใหโอนคดีไปชําระที่ศาลอื่นซึ่งความผิดไดเกิดในเขตก็ได
ถาโจทกยื่นฟองตอศาลซึ่งความผิดเกิดในเขต แตตอมา ความปรากฏแกโจทกวา การพิจารณาคดีจะ
สะดวกยิ่งขึ้น ถาใหอีกศาลหนึ่งซึ่งมีอํานาจชําระคดีไดพิจารณาคดีนั้น โจทกจะยื่นคํารองตอศาลซึ่งคดีนั้นอยูใน
ระหวางพิจารณา ขอโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได แมวาจําเลยจะคัดคานก็ตาม เมื่อศาลเห็นสมควร จะโอนคดีไป
หรือยกคํารองเสียก็ได
มาตรา 24 เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เปนตนวา
(1) ปรากฏวาความผิดหลายฐาน ไดกระทําลงโดยผูกระทําผิดคนเดียวกัน หรือผูกระทําผิดหลายคน
เกี่ยวพันกันในการกระทําความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน จะเปนตัวการ ผูสมรูหรือรับของโจรก็ตาม
(2) ปรากฏวาความผิดหลายฐาน ไดกระทําลงโดยมีเจตนาอยางเดียวกันหรือโดยผูกระทําผิดทั้งหลายได
คบคิดกันมาแตกอนแลว
(3) ปรากฏวาความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้น โดยมีเจตนาชวยผูกระทําผิดอื่น ใหพนจากรับโทษในความผิด
อยางอื่น ซึ่งเขาไดกระทําไว
ดั่งนี้ จะฟองคดีทุกเรื่อง หรือฟองผูกระทําความผิดทั้งหมดตอศาลซึ่งมีอํานาจชําระในฐานความผิดซึ่งมี
อัตราโทษสูงกวาไวก็ได
ถาความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอยางสูงเสมอกัน ศาลซึ่งมีอํานาจชําระก็คือศาลซึ่งรับฟองเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไวกอน
มาตรา 25 ศาลซึ่งรับฟองคดีเกี่ยวพันกันไว จะพิจารณาพิพากษารวมกันไปก็ได
ถาศาลซึ่งรับฟองคดีเกี่ยวพันกันไวเห็นวาเปนการสมควรที่ความผิดฐานหนึ่ง ควรไดชําระในศาล ซึ่ง
ตามปกติมีอํานาจจะชําระถาหากวาคดีนั้นไมเกี่ยวกับคดีเกี่ยวพันกัน เมื่อศาลเดิมไดตกลงกับอีกศาลหนึ่งแลว จะ
สั่งใหไปฟองยังศาลอื่นนั้นก็ได
มาตรา 26 หากวาตามลักษณะของความผิด ฐานะของจําเลย จํานวนจําเลย ความรูสึกของประชาชนสวนมากแหง
ทองถิ่นนั้นหรือเหตุผลอยางอื่น อาจมีการขัดขวางตอการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา หรือนากลัววาจะเกิดความ
ไมสงบหรือเหตุรายอยางอื่นขึ้น เมื่อโจทกหรือจําเลยยื่นเรื่องราวตออธิบดีศาลฎีกา ขอใหโอนคดีไปศาลอื่น ถา
อธิบดีศาลฎีกาอนุญาตตามคําขอนั้น ก็ใหสั่งโอนคดีไปยังศาลดั่งที่อธิบดีศาลฎีการะบุไว
คําสั่งของอธิบดีศาลฎีกาอยางใดยอมเด็ดขาดเพียงนั้น
มาตรา 27 ผูพิพากษาในศาลใด ซึ่งชําระคดีอาญาจะถูกตั้งรังเกียจ ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงซึ่งบัญญัติไวในเรื่องนั้นก็ได
ลักษณะ 3
การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
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มาตรา 28 บุคคลเหลานี้ มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล
(1) พนักงานอัยการ
(2) ผูเสียหาย
มาตรา 29 เมื่อผูเสียหายไดยื่นฟองแลวตายลง ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา จะดําเนินคดีตางผูตายตอไป
ก็ได
ถาผูเสียหายที่ตายนั้นเปนผูเยาว ผูวิกลจริต หรือผูไรความสามารถ ซึ่งผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล
หรือผูแทนเฉพาะคดีไดยื่นฟองแทนไวแลวผูฟองแทนนั้นจะวาคดีตอไปก็ได
มาตรา 30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะ
ใดระหวางพิจารณากอนศาลชั้นตนพิพากษาคดีนั้นก็ได
มาตรา 31 คดีอาญาที่มิใชความผิดตอสวนตัว ซึ่งผูเสียหายยื่นฟองแลว พนักงานอัยการจะยื่นคํารอง ขอเขารวม
เปนโจทกในระยะใดกอนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได
มาตรา 32 เมื่อพนักงานอัยการ และผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําให
คดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองตอ
ศาลใหสั่งผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นๆได
มาตรา 33 คดีอาญาเรื่องเดียวกัน ซึ่งทั้งพนักงานอัยการและผูเสียหายตางไดยื่นฟองในศาลชั้นตนศาลเดียวกัน
หรือตางศาลกัน ศาลนั้นๆ มีอํานาจสั่งใหรวมพิจารณาเปนคดีเดียวกัน เมื่อศาลเห็นชอบโดยพลการ หรือโดยโจทก
ยื่นคํารองในระยะใดกอนมีคําพิพากษา
แตทวาจะมีคําสั่งเชนนั้นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมของศาลอื่นนั้นกอน
มาตรา 34 คําสั่งไมฟองคดี หาตัดสิทธิผูเสียหายฟองคดีโดยตนเองไม
มาตรา 35 คํารองขอถอนฟองคดีอาญา จะยื่นเวลาใดกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ไดศาลจะมีคําสั่งอนุญาต
หรือมิอนุญาตใหถอนก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด ถาคํารองนั้นไดยื่นในภายหลัง เมื่อจําเลยใหการ
แกคดีแลว ใหถามจําเลยวาจะคัดคานหรือไม แลวใหศาลจดคําแถลงของจําเลยไว ในกรณีที่จําเลยคัดคานการถอน
ฟอง ใหศาลยกคํารองขอถอนฟองนั้นเสีย
คดีความผิดตอสวนตัวนั้น จะถอนฟองหรือยอมความในเวลาใดกอนคดีถึงที่สุดก็ได แตถาจําเลยคัดคาน
ใหศาลยกคํารองขอถอนฟองนั้นเสีย
มาตรา 36 คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลวจะนํามาฟองอีกหาไดไม เวนแตจะเขาอยูในขอยกเวนตอไปนี้
(1) ถาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญา ซึ่งไมใชความผิดตอสวนตัวไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นไป การ
ถอนนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม
(2) ถาพนักงานอัยการถอนคดี ซึ่งเปนความผิดตอสวนตัวไป โดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
ผูเสียหาย การถอนนั้นไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม

(3) ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลว ไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไมตัดสิทธิพนักงานอัยการ
ที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดีซึ่งเปนความผิดตอสวนตัว
มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได ดังตอไปนี้
(1) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้น
แกพนักงานเจาหนาที่ กอนศาลพิจารณา
(2) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มี
โทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดตอกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งมีโทษปรับอยาง
สูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว
(3) ในคดีความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษหรือคดีที่มีโทษ
ปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร เมื่อผูตองหาชําระคาปรับ ตามที่นาย
ตํารวจประจําทองที่ตั้งแตตําแหนงสารวัตรขึ้นไป หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูทําการในตําแหนงนั้นๆ ได
เปรียบเทียบแลว
(4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตามกฎหมายอื่น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับ ตามคําเปรียบเทียบของ
พนักงานเจาหนาที่แลว
มาตรา 38 ความผิดตามอนุมาตรา (2) (3) และ (4) แหงมาตรากอน ถาเจาพนักงานดั่งกลาวในมาตรานั้นเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดั่งนี้
(1) ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระถาผูตองหาและผูเสียหายยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาได
ชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เจาหนาที่กําหนดให ภายในเวลาอันสมควรแตไมเกินสิบหาวันแลว คดีนั้นเปนอัน
เสร็จเด็ดขาด
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับภายในเวลากําหนดใน
วรรคกอนใหดําเนินคดีตอไป
(2) ในคดีมีคาทดแทน ถาผูเสียหายและผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบ ใหเจาหนาที่กะจํานวนตามที่เห็น
ควรหรือตามที่คูความตกลงกัน
มาตรา 39 สิทธินําคดีอาญามาฟอง ยอมระงับไปดั่งตอไปนี้
(1) โดยความตายของผูกระทําผิด
(2) ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความกันโดยถูกตองตาม
กฎหมาย
(3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37
(4) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด ในความผิดซึ่งไดฟอง
(5) เมื่อมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิด ยกเลิกความผิดเชนนั้น
(6) เมื่อคดีขาดอายุความ
(7) เมื่อมีกฎหมายยกเวนโทษ
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การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
มาตรา 40 การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟองตอศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือตอศาลที่มีอํานาจชําระ
คดีแพงก็ได การพิจารณาคดีแพง ตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 41 ถาการพิจารณาคดีแพง จักทําใหการพิจารณาคดีอาญาเนิ่นชาหรือติดขัด ศาลมีอํานาจสั่งใหแยกคดีแพง
ออกจากคดีอาญาและพิจารณาตางหากโดยศาลที่มีอํานาจชําระ
มาตรา 42 ในการพิจารณาคดีแพง ถาพยานหลักฐานที่นําสืบแลวในคดีอาญายังไมเพียงพอ ศาลจะเรียก
พยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมอีกก็ได
ในกรณีเชนนั้น ศาลจะพิพากษาคดีอาญาไปทีเดียว สวนคดีแพงจะพิพากษาในภายหลังก็ได
มาตรา 43 คดีลักทรัพย วิ่งราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอกหรือรับของโจร ถา
ผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกรองทรัพยสินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการยื่น
ฟองคดีอาญา ก็ใหเรียกทรัพยสินหรือราคาแทนผูเสียหายดวย
มาตรา 44 การเรียกทรัพยสิน หรือราคาคืนตามมาตรากอน พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญา หรือจะยื่น
คํารองในระยะใดระหวางที่คดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาลชั้นตนก็ได
คําพิพากษาในสวนเรียกทรัพยสินหรือราคา ใหรวมเปนสวนหนึ่งแหงคําพิพากษาในคดีอาญา
มาตรา 45 คดีเรื่องใด ถึงแมวาไดฟองในทางอาญาแลว ก็ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะฟองในทางแพงอีก
มาตรา 46 ในการพิพากษาคดีสวนแพง ศาลจําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีสวนอาญา
มาตรา 47 คําพิพากษาคดีสวนแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อันวาดวยความรับผิดของบุคคล
ในทางแพง โดยไมตองคํานึงถึงวาจําเลยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดหรือไม
ราคาทรัพยสิน ที่สั่งใหจําเลยใชแกผูเสียหาย ใหศาลกําหนดตามราคาอันแทจริง สวนจํานวนเงินคา
ทดแทนที่ผูเสียหายจะไดรับนั้น ใหศาลกําหนดใหตามความเสียหาย แตตองไมเกินคําขอ
มาตรา 48 เมื่อศาลพิพากษาใหคืนทรัพยสิน แตยังไมปรากฏตัวเจาของเมื่อใดปรากฏตัวเจาของแลว ใหเจาหนาที่
ซึ่งรักษาของคืนของนั้นใหแกเจาของไป
ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของ ใหศาลพิพากษาสั่งใหเจาหนาที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นใหแกเจาของไป
เมื่อมีการโตแยงกัน ใหบุคคลที่อางวาเปนเจาของอันแทจริงในทรัพยสินนั้นฟองเรียกรองยังศาลที่มี
อํานาจชําระ
มาตรา 49 แมจะไมมีฟองคดีสวนแพงก็ตาม เมื่อพิพากษาคดีสวนอาญา ศาลจะสั่งใหคืนทรัพยสินของกลางแก
เจาของก็ได

มาตรา 50 ในกรณีที่ศาลสั่งใหคืนทรัพยสิน หรือใชราคาแกผูเสียหายตามมาตรา 43 และ 44 ใหถือวาผูเสียหายนั้น
เปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา 51 ถาไมมีผูใดฟองทางอาญา สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองทางแพงเนื่องจากความผิดนั้น ยอมระงับไปตาม
กําหนดเวลาดั่งที่กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติไวในเรื่องอายุความฟองคดีอาญาแมถึงวาผูเยาวหรือผูวิกลจริตใน
มาตรา 183 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะเปนผูฟองหรือไดฟองตางหากจากคดีอาญาก็ตาม
ถาคดีอาญาใดไดฟองตอศาลแลว แตคดียังไมเด็ดขาด อายุความซึ่งผูเสียหายมีสิทธิจะฟองคดีแพง ยอม
สะดุดหยุดลงตามมาตรา 79 แหงกฎหมายลักษณะอาญา
ถาโจทกไดฟองคดีอาญา และศาลพิพากษา ลงโทษจําเลย จนคดีเด็ดขาดแลวกอนที่ไดยื่นฟองคดีแพง
สิทธิผูเสียหายที่จะฟองคดีแพงยอมมีตามกําหนดอายุความในมาตรา 168 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ถาโจทกไดฟองคดีอาญา และศาลพิพากษายกฟองปลอยจําเลย จนคดีเด็ดขาดแลวกอนที่ไดยื่นฟองคดี
แพง สิทธิของผูเสียหายจะฟองคดีแพงยอมมีอายุความตามหลักทั่วไปในเรื่องอายุความแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
ลักษณะ 4
หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด 1
หมายเรียก
มาตรา 52 การที่จะใหบุคคลใด มาที่พนักงานสอบสวน หรือมาที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไตสวนมูลฟอง การพิจารณาคดี หรือการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้จักตองมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ
หรือของศาล แลวแตกรณี
แตในกรณีที่ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ ไปทําการสอบสวน
ดวยตนเอง ยอมมีอํานาจที่จะเรียกผูตองหา หรือพยานมาได โดยไมตองออกหมายเรียก
มาตรา 53 หมายเรียกตองทําเปนหนังสือ และมีขอความดั่งตอไปนี้
(1) สถานที่ที่ออกหมาย
(2) วันเดือนปที่ออกหมาย
(3) ชื่อ และตําบลที่อยู ของบุคคลที่ออกหมายเรียกใหมา
(4) เหตุที่ตองเรียกผูนั้นมา
(5) สถานที่ วันเดือนป และเวลาที่จะใหผูนั้นไปถึง
(6) ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตําแหนงเจาพนักงานผูออกหมาย
มาตรา 54 ในการกําหนดวันและเวลาที่จะใหมาตามหมายเรียกนั้นใหพึงระลึกถึงระยะทางใกลไกลเพื่อใหผูถูก
เรียกมีโอกาสมาถึงตามวันเวลากําหนดในหมาย

มาตรา 55 การสงหมายเรียกแกผูตองหาจะสงใหแกบุคคลผูอื่นซึ่งมิใชสามีภริยาญาติหรือผูปกครองของผูรับ
หมายรับแทนนั้นไมได
มาตรา 56 เมื่อบุคคลที่รับหมายเรียก อยูตางทองที่กับทองที่ซึ่งออกหมาย เปนหมายศาลก็ใหสงไปศาล เปนหมาย
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใหสงไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ที่มีอํานาจออกหมายเรียก ซึ่งผูถูก
เรียกอยูในทองที่เมื่อศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดรับหมายเชนนั้นแลว ก็ใหสลักหลังหมาย แลว
จัดการสงแกผูรับตอไป
หมวด 2
หมายอาญา
สวนที่ 1
หลักทั่วไป
มาตรา 57 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในมาตรา 78 , 79 , 80 , 92 และ 94 แหงประมวลกฎหมายนี้ จะจับ ขัง
จําคุก หรือคนในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของตองมีหมายอาญาสําหรับการนั้น
บุคคลที่ตองขังหรือจําคุกตามหมายศาลจะปลอยไปไดก็เมื่อมีหมายปลอยของศาล
มาตรา 58 เจาพนักงานและศาลมีอํานาจออกหมายอาญาไดภายในเขตอํานาจดั่งตอไปนี้
(1) ถาเปนหมายจับผูตองหา ที่มิไดอยูในอํานาจ ไดแก พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นใหญ
(2) ถาเปนหมายจับ จําเลย หรือผูตองหาที่อยูในอํานาจศาล ไดแก ศาล
(3) ถาเปนหมายคน ไดแก ศาลหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นใหญ
(4) ถาเปนหมายขัง จําคุกหรือปลอย ไดแก ศาล
มาตรา 59 เจาพนักงาน หรือศาลผูมีอํานาจออกหมายจับ หมายคน หรือหมายขัง จะออกหมายนั้นโดยพลการหรือ
โดยมีผูรองขอก็ได
ในกรณีที่มีผูรองขอ เจาพนักงานหรือศาลผูออกหมายจะตองสอบใหปรากฏเหตุผลสมควรที่จะออก
หมายนั้นเสียกอน เหตุผลนี้จะไดมาจากคําแจงความโดยสาบานตัว หรือจากพฤติการณอยางอื่นก็ได
มาตรา 60 หมายจับ คน ขัง จําคุกหรือปลอย ตองทําเปนหนังสือ และมีขอความดั่งตอไปนี้
(1) สถานที่ที่ออกหมาย
(2) วันเดือนปที่ออกหมาย
(3) เหตุที่ตองออกหมาย
(4)
(ก) ในกรณีออกหมายจับ ตองระบุชื่อ หรือรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ
(ข) ในกรณีออกหมายขัง จําคุก หรือปลอยตองระบุชื่อบุคคลที่จะถูกขัง จําคุก หรือปลอย
(ค) ในกรณีออกหมายคนใหระบุสถานที่ที่จะคนและชื่อ หรือรูปพรรณบุคคล หรือลักษณะ
สิ่งของที่ตองการคน กําหนดวันเวลาที่จะทําการคน และชื่อกับตําแหนงของเจาพนักงานผูจะทําการคนนั้น
(5)
(ก) ในกรณีออกหมายจับ หมายขังหรือหมายคนใหระบุความผิด
(ข) ในกรณีออกหมายจําคุก ใหระบุความผิดและกําหนดโทษตามคําพิพากษา

(ค) ในกรณีออกหมายขังหรือจําคุกใหระบุสถานที่ซึ่งจะใหขังหรือจําคุก
(ง) ในกรณีออกหมายปลอยใหระบุเหตุที่ใหปลอย
(6) ลายมือชื่อและประทับตราของศาล หรือลายมือชื่อและตําแหนงของเจาพนักงานผูออกหมาย
มาตรา 61 ภายใตบังคับแหงมาตรา 97 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มีอํานาจและหนาที่จัดการใหเปนไป
ตามหมายอาญา ซึ่งไดมอบหรือสงมาใหจัดการภายในอํานาจของเขา
หมายอาญาใด ซึ่งศาลไดออกหรือสลักหลัง จะมอบหรือสงไปยังพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งอยู
ภายในเขตอํานาจของศาลดั่งระบุในหมาย หรือแกหัวหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจประจําจังหวัดหรือ
อําเภอ ซึ่งจะใหจัดการใหเปนไปตามหมายนั้นก็ได
ในกรณีหลัง เจาพนักงานผูไดรับหมายตองรับผิดชอบในการจัดการตามหมายนั้น จะจัดการเองหรือสั่ง
ใหเจาพนักงานรองลงไปจัดการใหก็ได หรือจะมอบหรือสงสําเนาหมายอันรับรองวาถูกตองใหแกพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจคนอื่นซึ่งมีหนาที่จัดการตามหมายซึ่งตนไดรับนั้นก็ได ถาหมายนั้นไดมอบ หรือสงใหแกเจา
พนักงานตั้งแตสองนายขึ้นไป เจาพนักงานจะจัดการตามหมายนั้นแยกกันหรือรวมกันก็ได
หมายอาญาใดซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเปนผูออก เจาพนักงานนั้นจะจัดการตาม
หมายดวยตนเองภายในเขตอํานาจ หรือจะจัดการใหเปนไปดั่งบัญญัติไวในวรรค 2 และ 3 ก็ได
มาตรา 62 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งวาดวยการจับและคน เจาพนักงาน
ผูจัดการตามหมายนั้น ตองแจงขอความในหมายใหแกผูเกี่ยวของทราบ และถามีคําขอรอง ใหสงหมายนั้นใหเขา
ตรวจดู
การแจงขอความในหมาย การสงหมายใหตรวจดู และวันเดือนปที่จัดการเชนนั้น ใหบันทึกไวในหมาย
นั้น
มาตรา 63 เมื่อเจาพนักงาน ไดจัดการตามหมายอาญาแลว ใหบันทึกรายละเอียดในการจัดการนั้น ถาจัดการตาม
หมายไมไดใหบันทึกพฤติการณไว แลวใหสงบันทึกนั้นไปยังเจาหนาที่ผูออกหมายโดยเร็ว
มาตรา 64 ถาบุคคลที่มีชื่อในหมายอาญาถูกจับหรือบุคคลหรือสิ่งของที่มีหมายใหคนไดคนพบแลว ถาสามารถ
จะทําได ก็ใหสงบุคคลหรือสิ่งของนั้นโดยดวน ไปยังผูออกหมายเวนแตจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 65 ถาบุคคลที่ถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผูชวยใหหนีไปได เจาพนักงานผูจับ มีอํานาจติดตามจับกุมผู
นั้น โดยไมตองมีหมายอีก
สวนที่ 2
หมายจับ
มาตรา 66 เหตุที่จะออกหมายจับได มีดั่งตอไปนี้
(1) เมื่อผูตองหา ซึ่งถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควร หรือจําเลยเปนผูไมมีที่อยูเปนหลักแหลง
(2) เมื่อความผิดที่ผูตองหาถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควรหรือที่จําเลยถูกฟองนั้น มีอัตราโทษอยางสูงตั้งแต
สามปขึ้นไป

(3) เมื่อผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งไมไดถูกควบคุมหรือขังอยูไมมาตามหมายเรียก หรือตามนัด โดยไมมีขอ

แกตัวอันควรก็ดี ไดหนีไปก็ดี มีเหตุอันควรสงสัยวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน โดยทางตรง
หรือทางออมก็ดี
(4) เมื่อผูตองหา หรือจําเลย ซึ่งถูกปลอยชั่วคราวมิสามารถทําสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงกวาเดิม
หรือหาหลักประกันมาเพิ่ม หรือใหดีกวาเดิมตามมาตรา 115
มาตรา 67 จะออกหมายจับบุคคลที่ยังไมรูจักชื่อก็ได แตตองบอกรูปพรรณของผูนั้นใหละเอียดเทาที่จะทําได
มาตรา 68 หมายจับคงใชไดอยูจนกวาจะจับได เวนแตความผิดอาญาตามหมายนั้นขาดอายุความหรือเจาพนักงาน
หรือศาลผูออกหมายนั้นไดถอนหมายคืน
สวนที่ 3
หมายคน
มาตรา 69 เหตุที่จะออกหมายคนไดมีดั่งตอไปนี้
(1) เพื่อพบและยึดสิ่งของ ซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา
(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของ ซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาได
ใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด
(3) เพื่อพบและชวยบุคคลซึ่งไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย
(4) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายใหจับ
(5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษา หรือตามคําสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไมได
แลว
มาตรา 70 หมายคนซึ่งออกเพื่อพบ และจับบุคคลนั้นหามมิใหออก เวนแตจะมีหมายจับบุคคลนั้นดวย และเจา
พนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายคนนั้น ตองมีทั้งหมายคนและหมายจับ
สวนที่ 4
หมายขัง หมายจําคุก หมายปลอย
มาตรา 71 เมื่อจับผูตองหาหรือจําเลยไดมาแลว ในระยะใดระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา ศาล
จะออกหมายขังผูตองหาหรือจําเลยไวก็ได
ในระหวางสอบสวน พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน มีอํานาจยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายขัง
ตามความในมาตรา 87
ในระหวางไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังโดยพลการหรือโดยโจทกยื่นคํารองก็ได
หมายขัง คงใชไดอยูจนกวาศาลจะไดเพิกถอน โดยออกหมายปลอย หรือออกหมายจําคุกแทน
มาตรา 72 หมายปลอยผูตองหาหรือจําเลยซึ่งตองขังอยูตามหมายศาลใหออกในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อศาลสั่งปลอยชั่วคราว

(2) เมื่อพนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ขอใหศาลปลอย โดยเห็นวาไมจําเปนตองขังไวระหวาง
สอบสวน
(3) เมื่อพนักงานอัยการรองตอศาลวา ไดยุติการสอบสวนแลว โดยคําสั่งไมฟองผูตองหา
(4) เมื่อพนักงานอัยการไมฟองผูตองหาในเวลาที่ศาลกําหนด
(5) เมื่อศาลไตสวนมูลฟองแลวเห็นวา คดีไมมีมูลและสั่งใหยกฟอง เวนแตเมื่อโจทกรองขอ และศาล
เห็นสมควรใหขังจําเลยไวระหวางอุทธรณฎีกา
(6) เมื่อโจทกถอนฟอง หรือมีการยอมความ ในคดีความผิดตอสวนตัว หรือเมื่อศาลพิจารณาแลว
พิพากษาหรือมีคําสั่งใหยกฟอง เวนแตศาลเห็นสมควรใหขังจําเลยไวระหวางอุทธรณ ฎีกา
(7) เมื่อศาลพิพากษาใหลงโทษจําเลยอยางอื่น ซึ่งไมใชโทษประหารชีวิต จําคุก หรือใหอยูภายในเขตที่
อันมีกําหนด ถาโทษอยางอื่นนั้นเปนโทษปรับ เมื่อจําเลยไดเสียคาปรับแลวหรือศาลใหปลอยชั่วคราว โดยมี
กําหนดวัน เพื่อใหจําเลยหาเงินคาปรับมาชําระตอศาล
มาตรา 73 คดีใดอยูระหวางอุทธรณ ฎีกา ถาจําเลยตองควบคุมหรือขังมาแลวเทากับหรือเกินกวากําหนดจําคุก
หรือกําหนดจําคุกแทน ตามคําพิพากษา ใหศาลออกหมายปลอยจําเลย เวนแตจะเห็นสมควรเปนอยางอื่นในกรณีที่
โจทกอุทธรณ ฎีกา ในทํานองของใหเพิ่มโทษ
มาตรา 74 ภายใตบังคับแหงมาตรา 73 และ 185 วรรค 2 เมื่อผูใดตองคําพิพากษาใหจําคุก หรือประหารชีวิต หรือ
จะตองจําคุกแทนคาปรับ ใหศาลออกหมายจําคุกผูนั้นไว
มาตรา 75 เมื่อผูตองคําพิพากษาใหจําคุกถูกจําครบกําหนดแลว หรือไดรับพระราชทานอภัยโทษใหปลอย หรือมี
คําวินิจฉัยใหปลอยตัวไปโดยมีเงื่อนไข หรือมีกฎหมายยกเวนโทษ หรือโทษจําคุกนั้นหมดไปโดยเหตุอื่น ใหศาล
ออกหมายปลอยผูนั้นไป
มาตรา 76 หมายขัง หมายจําคุก หรือหมายปลอย ตองจัดการตามนั้นโดยพลัน
ลักษณะ 5
จับ ขัง จําคุก ปลอยชั่วคราว
หมวด 1
จับ ขัง จําคุก
มาตรา 77 หมายจับใชไดทั่วราชอาณาจักร
การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามสําเนาหมายอันรับรองวาถูกตองแลว หรือตามโทรเลขแจงวา
ไดออกหมายแลวก็ได แตในกรณีหลังใหสงหมายหรือสําเนาอันรับรองแลวไปยังเจาพนักงานผูจัดการตามหมาย
โดยพลัน
มาตรา 78 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ จะจับผูใดโดยไมมีหมายจับนั้นไมได เวนแตในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาดั่งบัญญัติไวในมาตรา 80

(2) เมื่อพนบุคคลนั้น กําลังพยายามกระทําความผิดหรือพบโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวา ผูนั้นจะ
กระทําความผิด โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่น อันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด
(3) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลว และจะหลบหนี
(4) เมื่อมีผูขอใหจับ โดยแจงวาบุคคลนั้น ไดกระทําความผิด และแจงดวยวาไดรองทุกขไวตามระเบียบ
แลว
เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจับดวยตนเองไมตองมีหมาย แตตองเปนในกรณีที่ออก
หมายจับได หรือจับไดตามประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 79 ราษฎรจะจับผูอื่นไมได เวนแตจะเขาอยูในเกณฑแหงมาตรา 82 หรือเมื่อผูนั้นกระทําความผิดซึ่งหนา
และความผิดนั้นไดระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ดวย
มาตรา 80 ที่เรียกวา ความผิดซึ่งหนานั้น ไดแก ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบจะไมมี
ความสงสัยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสดๆ
อยางไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไว ในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ ใหถือวาความผิดนั้น เปนความผิด
ซึ่งหนาในกรณีดั่งนี้
(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไลจับดั่งผูกระทํา โดยมีเสียงรองเอะอะ
(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใด หลังจากการกระทําผิดในถิ่นแถวใกลเคียงกับที่เกิดเหตุนั้น
และมีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอยางอื่น อันสันนิษฐานไดวาไดใชในการ
กระทําผิด หรือมีรองรอยพิรุธเห็นประจักษที่เสื้อผา หรือเนื้อตัวของผูนั้น
มาตรา 81 จะมีหมายจับหรือไมก็ตาม หามมิใหจับ
(1) ในที่รโหฐาน เวนแตจะไดทําตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ อันวาดวยการคนในที่รโหฐาน
(2) ในพระราชวัง หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย พระมเหษี หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองคประทับ
หรืออยู นอกจากจะไดรับอนุญาตจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน
มาตรา 82 เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียง เพื่อจัดการตามหมายนั้นก็
ได แตจะบังตับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกเขานั้นไมได
มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แลวสั่ง
ใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพรอมดวยผูจับ แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป
ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับ ขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี ผูทําการจับ
มีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับผูนั้น
มาตรา 84 เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับ ตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจโดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแลว ถามีหมายจับ ก็ใหเอาออกอานใหผูถูกจับฟง ทั้งใหแจงเหตุที่จับนั้นดวย
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้น จะควบคุมผูถูกจับไว หรือปลอยชั่วคราวก็
ได เมื่อจับโดยมีหมาย ใหรายงานตอไปยังเจาหนาที่ซึ่งออกหมายนั้น ถาเจาหนาที่ซึ่งออกหมายตองการตัว ก็ให
จัดการสงผูถูกจับไปให

ถาราษฎรเปนผูจับ ใหบันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยูของผูจับอีกทั้งขอความและพฤติการณแหงการจับนั้นไว
แลวใหผูจับลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ
ในกรณีที่จําเปน เจาพนักงานหรือราษฎรที่ทําการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับ เสียกอนนําตัวไปสง ตาม
มาตรานี้ก็ได
มาตรา 85 เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหาและยึดสิ่งของตางๆ ที่อาจใชเปน
พยานหลักฐานได
การคนนั้น จักตองทําโดยสุภาพ ถาคาผูหญิงตองใหหญิงอื่นเปนผูคน
สิ่งของใดที่ยึดไว เจาพนักงานมีอํานาจยึดไว จนกวาคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแลว ก็ใหคืนแกผูตองหา หรือแกผูอื่น
ซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 86 หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับ เกินกวาที่จําเปน เพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทานั้น
มาตรา 87 หามมิใหควบคุมผูถูกจับไว เกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี
ในกรณีซึ่งเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูก
จับไวได เทาเวลาที่จะถามคําใหการและที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูที่ไหนเทานั้น
หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับมาถึงที่ทําการของพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติ ที่นําตัวผูถูกจับมาศาลรวมเขาในกําหนดเวลาสี่สิบแปด
ชั่วโมงนั้นดวย ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นจะยืดเวลาเกินกวาสี่สิบแปด
ชั่วโมงก็ได เทาเหตุจําเปน ทั้งนี้รวมกันแลว มิใหเกินสามวัน
ถาเกิดความจําเปนที่จะควบคุมผูถูกจับไวเกินกวากําหนดเวลาในวรรคกอน เพื่อใหการสอบสวนเสร็จ
สิ้น ใหสงผูตองหามาศาล ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน ยื่นคํารองตอศาล ขอหมายขังผูตองหานั้นไว
ใหศาลสอบถามผูตองหาวา จะมีขอคัดคานประการใดหรือไม และศาลอาจเรียกพนักงานอัยการ หรือพนักงาน
สอบสวน มาชี้แจงเหตุจําเปนหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอย
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียว มีกําหนดไมเกินเจ็ดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือน แตไมถึงสิบป หรือปรับเกินกวาหา
รอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และ
รวมกันทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม ศาล
มีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินแปดสิบสี่
วัน
ในกรณีที่ศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแลวหากพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอศาล
เพื่อขอขังตอไปอีกโดยอางเหตุจําเปน ศาลจะสั่งขังตอไปไดก็ตอเมื่อ พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน ได
แสดงถึงเหตุจําเปน และนําพยานหลักฐานมาใหศาลไตสวน จนเปนที่พอใจแกศาล การไตสวนชั้นนี้ ผูตองหาจะ
แตงทนายเพื่อแถลงขอคัดคานและซักถามพยานก็ได

ถาพนักงานสอบสวนตองไปทําการสอบสวนในทองที่อื่น นอกเขตของศาลซึ่งไดสั่งขังผูตองหาไว
พนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองขอใหโอนการขังไปยังศาลในทองที่ที่จะตองไปทําการสอบสวนนั้นก็ได เมื่อศาลที่
สั่งขังไวเห็นเปนการสมควร ก็ใหสั่งโอนไป
มาตรา 88 นับแตเวลาที่ยื่นฟองจําเลยที่ตองขังตามหมายศาลๆ จะขังจําเลยตอไปหรือปลอยชั่วคราวก็ได
มาตรา 89 หมายขังหรือหมายจําคุก ตองจัดการใหเปนไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออกหมาย
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เมื่อพนักงานสอบสวนรองขอและศาลไดไตสวนแลว ศาลอาจสั่งขังผูตองหาไว ณ
สถานที่ที่พนักงานสอบสวนรองขอโดยใหอยูในความควบคุมของพนักงานสอบสวน ตามกําหนดเวลาที่ศาล
เห็นสมควร
มาตรา 90 เมื่อมีการอางวา บุคคลใดตองถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมาย หรือถูกจําคุกผิดจากคําพิพากษาของ
ศาล บุคคลเหลานี้มีอํานาจยื่นคํารองตอศาลขอใหปลอย คือ
(1) บุคคลที่ถูกเขาเชนนั้น
(2) สามีภริยา หรือญาติของผูนั้น หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ
(3) พนักงานอัยการ
(4) ผูบัญชาการเรือนจําหรือพัศดี
เมื่อไดรับคํารองดั่งนั้น ใหศาลหมายเรียกเจาพนักงานหรือบุคคลอื่นซึ่งกอใหเกิดการควบคุม ขัง หรือ
จําคุก และผูที่ถูกควบคุม ขัง หรือจําคุกมาพรอมกัน ถาเปนที่พอใจศาลวาการควบคุมหรือการขังนั้นผิดกฎหมาย
หรือการจําคุกนั้น ผิดจากคําพิพากษา ก็ใหศาลสั่งปลอยตัวผูนั้นไป
หมวด 2
คน
มาตรา 91 ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 81 (2) มาบังคับในเรื่องคนโดยอนุโลม
มาตรา 92 หามมิใหคนในที่รโหฐาน โดยไมมีหมายคน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน และใน
กรณีตอไปนี้
(1) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน
(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนา กําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
(3) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนาขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟนควรสงสัยวา
ไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น
(4) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวา สิ่งของที่ไดมาโดยการกระทําผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบทั้ง
ตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได สิ่งของนั้นจะถูกโยกยายเสียกอน
(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบานและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78
เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเอง ไมตองมีหมายคนก็ได แตตองเปนในกรณี
ที่อาจออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี้

มาตรา 93 หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน ใน
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง เพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซึ่งไดมา
โดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด
มาตรา 94 ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ทําการคนในที่รโหฐาน สั่งเจาของ หรือคนอยูในนั้น หรือ
ผูรักษาสถานที่ซึ่งจะคน ใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหามอีกทั้งใหความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะ
จัดการตามหมาย ทั้งนี้ใหพนักงานผูนั้นแสดงหมายหรือถาคนไดโดยไมตองมีหมายก็ใหแสดงนามและตําแหนง
ถาบุคคลดั่งกลาวในวรรคตน มิยอมใหเขาไป เจาพนักงานมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไป ในกรณีจําเปนจะ
เปดหรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอยางอื่นทํานองเดียวกันนั้นก็ได
มาตรา 95 ในกรณีคนหาสิ่งของที่หาย ถาพอทําไดจะใหเจาของหรือผูครอบครองสิ่งของนั้นหรือผูแทนของเขา
ไปกับเจาพนักงานในการคนนั้นดวยก็ได
มาตรา 96 การคนในที่รโหฐาน ตองกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก มีขอยกเวนดั่งนี้
(1) เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลาคืนก็ได
(2) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งหรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะทําการคนในเวลากลางคืน
ก็ได
(3) การคนเพื่อจับผูดุราย หรือผูรายสําคัญ จะทําในเวลากลางคืนก็ไดแตตองมีอนุญาตพิเศษจากอธิบดี
กรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัด เพื่อการคนในจังหวัดนั้น สวนหัวหนาในการคนนั้น ตองเปนนายอําเภอ
หรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป
มาตรา 97 ในกรณีที่คนโดยมีหมาย เจาพนักงานผูมีชื่อในหมายนั้น หรือผูรักษาการแทนเทานั้น มีอํานาจเปน
หัวหนาไปจัดการใหเปนไปตามหมายนั้น
มาตรา 98 การคนในที่รโหฐานนั้นจะคนไดแตเฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ตองการคนเทานั้น แตมี
ขอยกเวนดั่งนี้
(1) ในกรณีที่คนหาสิ่งของโดยไมจํากัดสิ่ง เจาพนักงานผูคน มีอํานาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งนาจะใชเปน
พยานหลักฐาน เพื่อเปนประโยชนหรือยันผูตองหาหรือจําเลย
(2) เจาพนักงานซึ่งทําการคน มีอํานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่คนนั้นได เมื่อมีหมายอีกตางหาก
หรือในกรณีความผิดซึ่งหนา
มาตรา 99 ในการคนนั้น เจาพนักงานตองพยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจาย เทาที่จะทําได
มาตรา 100 ถามีเหตุอันสมควรสงสัยวาบุคคลซึ่งอยูในที่ซึ่งคนหรือจะถูกคน จะขัดขวางถึงกับทําใหการคนไรผล
เจาพนักงานผูคนมีอํานาจเอาตัวผูนั้นควบคุมไวหรือใหอยูในความดูแลของเจาพนักงานในขณะที่ทําการคนเทาที่
จําเปน เพื่อมิใหขัดขวางถึงกับทําใหการคนนั้นไรผล
ถามีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลนั้นไดเอาสิ่งของที่ตองการพบซุกซอนในรางกาย เจาพนักงานผูคน มี
อํานาจคนตัวผูนั้นได ดั่งบัญญัติไวตามมาตรา 85

มาตรา 101 สิ่งของซึ่งยึดไดในการคน ใหหอหรือบรรจุหีบหอ ตีตราไว หรือใหทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญ
มาตรา 102 การคนในที่รโหฐานนั้น กอนลงมือคนใหเจาพนักงานผูคน แสดงความบริสุทธิ์เสียกอน และเทาที่
สามารถจะทําได ใหคนตอหนาผูครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น หรือถาหาบุคคลเชนกลาว
นั้นไมได ก็ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งเจาพนักงานไดขอรองมาเปนพยาน
การคนที่อยูหรือสํานักงานของผูตองหาหรือจําเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู ใหทําตอหนาผูนั้น ถาผูนั้น
ไมสามารถหรือไมติดใจมากํากับ จะตั้งผูแทนหรือใหพยานมากํากับก็ได ถาผูแทนหรือพยานไมมี ใหคนตอหนา
บุคคลในครอบครัวหรือตอหนาพยานดั่งกลาวในวรรคกอน
สิ่งของใดที่ยึดได ตองใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัวผูตองหา จําเลย ผูแทนหรือพยานดู
เพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคลเชนกลาวนั้นรับรอง หรือไมยอมรับรอง ก็ใหบันทึกไว
มาตรา 103 ใหเจาพนักงานผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคน และสิ่งของที่คนไดนั้น ตองมีบัญชีรายลพเอียดไว
บันทึกการคน และบัญชีสิ่งของนั้น ใหอานใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผูตองหา จําเลย
ผูแทนหรือพยานฟง แลวแตกรณี แลวใหผูนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว
มาตรา 104 เจาพนักงานที่คนโดยมีหมายตองรีบสงบันทึกและบัญชีดั่งกลาวในมาตรากอน พรอมดวยสิ่งของที่ยึด
มา ถาพอจะสงได ไปยังผูออกหมาย หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กําหนดไวในหมาย
ในกรณีที่คนโดยไมมีหมาย โดยเจาพนักงานอื่นซึ่งไมใชพนักงานสอบสวน ใหสงบันทึก บัญชี และ
สิ่งของ ไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ใด ซึ่งตองการสิ่งเหลานั้น
มาตรา 105 จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพหรือเอกสารอื่น ซึ่งสงทางไปรษณียและโทรเลข จากหรือ
ถึงผูตองหาหรือจําเลยและยังมิไดสง ถาเจาหนาที่ตองการเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง
พิจารณา หรือการกระทําอยางอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ ใหขอคําสั่งจากศาลถึงเจาหนาที่ไปรษณียโทรเลข ใหสง
เอกสารนั้นมา
ถาอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัด เห็นวาเอกสารนั้นตองการใชเพื่อการดั่งกลาวแลว
ระหวางที่ขอคําสั่งตอศาล มีอํานาจขอใหเจาหนาที่ฝายไปรษณียโทรเลข เก็บเอกสารนั้นไวกอน
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ไมใช ถึงเอกสารโตตอบระหวางผูตองหาหรือจําเลย กับทนายความของผูนั้น
หมวด 3
ปลอยชั่วคราว
มาตรา 106 คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไมตองมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกัน ไมวาผูนั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาล ยอมยื่นไดโดยผูตองหา จําเลย หรือผูมีประโยชน
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) เมื่อผูตองหาถูกควบคุมอยู และยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ แลวแตกรณี
(2) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาล และยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอศาลนั้น
(3) เมื่อผูตองหาถูกฟองแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น

(4) เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลชั้นตน หรือศาลอุทธรณแลว แมยังไมมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกา หรือมี
การยื่นอุทธรณหรือฎีกาแลว แตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดี
นั้น
ในกรณีที่ศาลชั้นตน เห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว ใหศาลชั้นตนสั่งอนุญาต มิฉะนั้นใหรีบสงคํารอง
พรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา เพื่อสั่ง แลวแตกรณี
(5) เมื่อศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ หรือศาลฎีกาแลว จะยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น หรือจะยื่น
ตอศาลอุทธรณ หรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได
ในกรณีที่ยื่นตอศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา เพื่อสั่ง แลวแต
กรณี
มาตรา 107 เมื่อไดรับคํารองใหปลอยชั่วคราว ใหเจาพนักงานหรือศาลรีบสั่ง โดยอาศัยหลักเกณฑในหกมาตรา
ตอไปนี้
มาตรา 108 ในการวินิจฉัยคํารองใหปลอยชั่วคราวใหพึงพิจารณาขอเหลานี้ประกอบ
(1) ความหนักเบาแหงขอหา
(2) พยานหลักฐานที่นํามาสืบแลวมีเพียงใด
(3) พฤติการณตางๆ แหงคดีเปนอยางไร
(4) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด
(5) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
(6) ภัยอันตราย หรือความเสียหาย ที่จะเกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม
(7) ในกรณีที่ผูตองหา หรือจําเลย ตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการหรือโจทกแลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได
มาตรา 109 ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลย ตองหาหรือถูกฟองในความผิดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป ถามี
คํารองขอใหปลอยชั่วคราว ในระหวางสอบสวน หรือระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ศาลจะตองถาม
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทกวาจะคัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอันควร
ศาลจะงดการถามเสียก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไว
มาตรา 110 ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามปขึ้นไป ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมี
หลักประกันดวยหรือไมก็ได
ในคดีอยางอื่น จะปลอยชั่วคราว โดยไมมีประกันเลยหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็
ได
มาตรา 111 เมื่อจะปลอยชั่วคราว โดยไมมีประกันเลย กอนที่จะปลอยไป ใหผูตองหาหรือจําเลย สาบานหรือ
ปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือหมายเรียก
มาตรา 112 เมื่อจะปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน กอนปลอยไป ใหผูประกันหรือผู
เปนหลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนั้น

ในสัญญาประกันนอกจากขอความอยางอื่นอันพึงมีตองมีขอความดั่งนี้ดวย
(1) ผูถูกปลอยชั่วคราว หรือผูประกัน แลวแตกรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจาพนักงานหรือ
ศาลซึ่งใหปลอยชั่วคราว
(2) เมื่อผิดสัญญาจะใชเงินจํานวนที่ระบุไว
มาตรา 113 เมื่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการสั่งปลอยชั่วคราวไมวาจะมีประกันหรือมีประกันและ
หลักประกันหรือไม การปลอยชั่วคราวนั้นใหใชไดระหวางการสอบสวน หรือจนกวาผูตองหาถูกศาลสั่งขัง
ระหวางสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟอง แตมิใหเกินสามเดือนนับแตวันแรกที่มีการปลอยชั่วคราว ไมวาเปน
การปลอยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ทําใหไมอาจทําการ
สอบสวนไดเสร็จภายในกําหนดสามเดือนจะยืดเวลาการปลอยชั่วคราวใหเกินสามเดือนก็ได แตมิใหเกินหกเดือน
เมื่อการปลอยชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแลว ถายังมีความจําเปนที่จะตองควบคุมผูตองหาไวตอไป
ใหสงผูตองหามาศาลและใหนําบทบัญญัติมาตรา 87 วรรคสี่ ถึงวรรคเกามาใชบังคับ
มาตรา 114 เมื่อจะปลอยชั่วคราว โดยใหมีประกันและหลักประกันดวย กอนปลอยตัวไป ใหผูรองขอประกัน
จัดหาหลักประกันมาดั่งตองการ
หลักประกันมี 3 ชนิด คือ
(1) มีเงินสดมาวาง
(2) มีหลักทรัพยอื่นมาวาง
(3) มีบุคคลมาเปนหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย
มาตรา 115 โดยความปรากฏตอมา หรือเนื่องจากกลฉอฉลหรือผิดหลง ปรากฏวาสัญญาประกันต่ําไป หรือ
หลักประกันไมเพียงพอ เจาพนักงานหรือศาลมีอํานาจเรียกผูที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันมาพรอมกัน ในกรณีแรก
ใหเปลี่ยนสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงขึ้น ในกรณีหลัง ใหเรียกหลักประกันเพิ่มหรือดีกวาเดิม
ในกรณีที่ศาลปลอยชั่วคราวและคดีขึ้นไปสูศาลสูงๆ มีอํานาจแกคําสั่งศาลลางใหจําเลยทํา หรือหา
ประกันเปนจํานวนเงินสูงขึ้น หรือถาเห็นวาหลักประกันไมเพียงพอ จะสั่งใหหาหลักประกันเพิ่มหรือดีกวาเดิมก็
ได
มาตรา 116 การขอถอนสัญญาประกัน หรือขอถอนหลักประกัน ยอมทําไดเมื่อผูทําสัญญามอบตัวผูตองหา หรือ
จําเลยคืนตอเจาพนักงานหรือศาล
มาตรา 117 เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี บุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกันอาจขอให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุด จับผูตองหาหรือจําเลยนั้น ถามิสามารถจะขอความชวยเหลือจากเจา
พนักงานเชนนั้นไดทันทวงที ก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยนั้นไดเอง แลวสงไปยังพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจที่ใกลที่สุด และใหพนักงานนั้นรีบจัดสงผูตองหาหรือจําเลยนั้น ไปยังเจาพนักงานหรือศาล โดยคิดคา
พาหนะจากบุคคลนั้น
มาตรา 118 เมื่อคดีถึงที่สุด หรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตามมาตรา 116 หรือโดยเหตุอื่น ใหคืน
หลักประกันแกผูที่ควรรับไป

มาตรา 119 ในกรณีผิดสัญญาประกันตอศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควร
โดยมิตองฟอง เมื่อศาลสั่งประการใดแลว ฝายผูถูกบังคับตามสัญญาประกัน หรือพนักงานอัยการ มีอํานาจอุทธรณ
ได คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด
มาตรา 119 ทวิ ในกรณีที่ศาลสั่งไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ผูรองขอมีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งนั้นได
ดังตอไปนี้
(1) คําสั่งของศาลชั้นตน ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณ
(2) คําสั่งของศาลอุทธรณ ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา
ใหศาลชั้นตนที่รับคํารองอุทธรณคําสั่ง รีบสั่งคํารองดังกลาว พรอมดวยสํานวนความ หรือสําเนาสํานวน
ความเทาที่จําเปนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาและมีคําสั่งโดยเร็ว
คําสั่งของศาลอุทธรณ ที่ไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นตนใหเปนที่สุด แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ
ที่จะยื่นคํารองใหปลอยชั่วคราวใหม
ภาค 2
สอบสวน
ลักษณะ 1
หลักทั่วไป
มาตรา 120 หามมิใหพนักงานอัยการ ยื่นฟองคดีใดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน
มาตรา 121 พนักงานสอบสวน มีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง
แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวน เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ
มาตรา 122 พนักงานสอบสวน จะไมทําการสอบสวนในกรณีตอไปนี้ก็ได
(1) เมื่อผูเสียหายขอความชวยเหลือ แตไมยอมรองทุกขตามระเบียบ
(2) เมื่อผูเสียหายฟองคดีเสียเอง โดยมิไดรองทุกขกอน
(3) เมื่อมีหนังสือกลาวโทษเปนบัตรสนเทห หรือบุคคลที่กลาวโทษดวยปาก ไมยอมบอกวาเขาคือใคร
หรือไมยอมลงลายมือชื่อในคํากลาวโทษหรือบันทึกคํากลาวโทษ
มาตรา 123 ผูเสียหายอาจรองทุกขตอ พนักงานสอบสวนได
คํารองทุกข นั้นตองปรากฏชื่อและที่อยูของผูรองทุกขลักษณะแหงความผิด พฤติการณตางๆ ที่ความผิด
นั้นไดกระทําลง ความเสียหายที่ไดรับ และชื่อหรือรูปพรรณของผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได
คํารองทุกขนี้ จะทําเปนหนังสือ หรือรองดวยปากก็ได ถาเปนหนังสือตองมี วัน เดือน ป และลายมือชื่อ
ของผูรองทุกข ถารองดวยปาก ใหพนักงานสอบสวนบันทึกไว ลงวัน เดือน ปและลงลายมือชื่อผูบันทึกกับผูรอง
ทุกขในบันทึกนั้น
มาตรา 124 ผูเสียหายจะรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีตําแหนงหนาที่รองหรือเหนือพนักงาน
สอบสวน และเปนผูซึ่งมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายก็ได

เมื่อมีหนังสือรองทุกขยื่นตอเจาพนักงานเชนกลาวแลวใหรีบจัดการสงไปยังพนักงานสอบสวน และจะ
จดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได
เมื่อมีคํารองทุกขดวยปาก ใหรีบจัดการ ใหผูเสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อจดบันทึกคํารอง
ทุกขนั้นดั่งบัญญัติในมาตรากอน ในกรณีเรงรอน เจาพนักงานนั้นจะจดบันทึกเสียเองก็ได แตแลวใหรีบสงไปยัง
พนักงานสอบสวนและจะจดหมายเหตุอะไรไปบาง เพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได
มาตรา 125 เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดกระทําการสืบสวนหรือสอบสวนไป
ทั้งหมดหรือแตสวนหนึ่งสวนใดตามคําขอรองใหชวยเหลือ ใหตกเปนหนาที่ของพนักงานนั้นจัดการใหมีคํารอง
ทุกขตามระเบียบ ตามบทบัญญัติแหงมาตรา 123 และ 124
มาตรา 126 ผูรองทุกข จะแกคํารองทุกขระยะใดหรือจะถอนคํารองทุกขเสียเมื่อใดก็ได
ในคดีซึ่งมิใชความผิดตอสวนตัว การถอนคํารองทุกขเชนนั้น ยอมไมตัดอํานาจพนักงานสอบสวนที่จะ
สอบสวน หรือพนักงานอัยการที่จะฟองคดีนั้น
มาตรา 127 ใหนําบทบัญญัติ ในมาตรา 123 ถึง 126 มาบังคับโดยอนุโลมในเรื่องคํากลาวโทษ
เจาพนักงานผูมีหนาที่รับคํากลาวโทษ จะไมบันทึกคํากลาวโทษในกรณีตอไปนี้ก็ได
(1) เมื่อผูกลาวโทษไมยอมแจงวาเขาคือใคร
(2) เมื่อคํากลาวโทษเปนบัตรสนเทห
คํากลาวโทษซึ่งบันทึกแลว แตผูกลาวโทษไมยอมลงลายมือชื่อ เจาพนักงานผูรับคํากลาวโทษ จะไม
จัดการแกคํากลาวโทษนั้นก็ได
มาตรา 128 พนักงานสอบสวนมีอํานาจใหเจาพนักงานอื่นทําการแทนดั่งตอไปนี้
(1) การใดในการสอบสวนอยูนอกเขตอํานาจของตนมีอํานาจสงประเด็นไปใหพนักงานสอบสวนซึ่งมี
อํานาจทําการนั้นจัดการได
(2) การใดเปนสิ่งเล็กนอยในการสอบสวน ซึ่งอยูในเขตอํานาจของตน ไมวาทําเอง หรือจัดการตาม
ประเด็น มีอํานาจสั่งใหผูอยูใตบังคับบัญชาทําแทนได แตทั้งนี้ เมื่อประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นมิได
เจาะจงใหทําดวยตนเอง
มาตรา 129 ใหทําการสอบสวน รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตายเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา
ดั่งที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิให
ฟองผูตองหายังศาล
ลักษณะ 2
การสอบสวน
หมวด 1
การสอบสวนสามัญ

มาตรา 130 ใหเริ่มการสอบสวนโดยมิชักชา จะทําการในที่ใด เวลาใด แลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตองหาไม
จําตองอยูดวย
มาตรา 131 ใหพนักงานสอบสวน รวมรวบหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงคจะทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา และเพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็น
ความผิด
มาตรา 132 เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐานใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดั่งตอไปนี้
(1) ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจสิ่งของ หรือที่ทางอันสามารถ
อาจใชเปนพยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาดจําลอง หรือพิมพลายนิ้วมือ ลายมือ หรือ
ลายเทา กับใหบันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางขึ้น
(2) คนเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือไดใช หรือสงสัยวาไดใช
ในการกระทําผิด หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วา
ดวยคน
(3) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตบุคคลที่ถูกหมายเรียก ไม
จําตองมาเอง เมื่อจัดสงสิ่งของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนวาไดปฏิบัติตามหมาย
(4) ยึดไวซึ่งสิ่งของที่คนพบ หรือสงมาดั่งกลาวไวในอนุมาตรา (2) และ (3)
มาตรา 133 พนักงานสอบสวน มีอํานาจออกหมายเรียกผูเสียหายหรือบุคคลใด ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวา ถอยคําของ
เขาอาจเปนประโยชนแกคดี ใหมาตามเวลาและสถานที่ในหมาย แลวใหถามปากคําบุคคลนั้นไว
การถามปากคํานั้นพนักงานสอบสวนจะใหผูใหถอยคําสาบานหรือปฏิญาณตัวเสียกอนก็ได และตอง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยพยานบุคคล
หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจ หรือใชกลอุบายอื่น เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดให
ถอยคํา ซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจ
มาตรา 134 เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมาหรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยูตอ
หนาเจาพนักงานเปนผูตองหา ใหถามชื่อตัว นามสกุล ชาติบังคับ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู ที่เกิด และแจงขอหา
ใหทราบ และตองบอกใหทราบกอนวา ถอยคําที่ผูตองหากลาวนั้น อาจใชเปนพยานหลักฐานยันเขาในการ
พิจารณาได เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใด ก็ใหจดคําใหการไว ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลย ก็ใหบันทึกไว
มาตรา 135 หามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆ ซึ่งเปนการลอลวงหรือขูเข็ญหรือใหสัญญากับ
ผูตองหาเพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใดๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น
มาตรา 136 พนักงานสอบสวน จะจับ และควบคุมหรือจัดการใหจับ หรือควบคุม ผูตองหาหรือบุคคลใด ซึ่งใน
ระหวางสอบสวนปรากฏวาเปนผูกระทําผิด หรือจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมี
ประกันและหลักประกันดวยหรือปลอยไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ในเรื่องนั้นๆ ก็ได

มาตรา 137 พนักงานสอบสวน ขณะทําการอยูในบานเรือนหรือในสถานที่อื่นๆ มีอํานาจสั่งมิใหผูใดออกไปจาก
ที่นั้นๆ ชั่วเวลาเทาที่จําเปน
มาตรา 138 พนักงานสอบสวน มีอํานาจสอบสวนเอง หรือสงประเด็นไปสอบสวน เพื่อทราบความเปนมาแหง
ชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา
มาตรา 139 ใหพนักงานสอบสวน บันทึกการสอบสวนตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายนี้ อันวาดวยการ
สอบสวนและใหเอาบันทึก เอกสารอื่นซึ่งไดมา อีกทั้งบันทึกและเอกสารทั้งหลายซึ่งเจาพนักงานอื่นผูสอบสวน
คดีเดียวกันนั้นสงมา รวมเขาสํานวนไว
เอกสารที่ยื่นเปนพยาน ใหรวมเขาสํานวน ถาเปนสิ่งของอยางอื่นใหทําบัญชีรายละเอียดรวมเขาสํานวน
ไว
มาตรา 140 เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว ใหจัดการอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ถาไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด และความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสามปให
พนักงานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว แลวใหสงบันทึกพรอมกับสํานวนไปยังพนักงาน
อัยการ
ถาอัตราโทษอยางสูงเกินกวาสามป ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ พรอมทั้ง
ความเห็นที่ควรใหงดการสอบสวน
ถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทําการสอบสวนตอไป ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น
(2) ถารูตัวผูกระทําผิด ใหใชบทบัญญัติในสี่มาตราตอไปนี้
มาตรา 141 ถารูตัวผูกระทําความผิด แตเรียกหรือจับตัวยังไมได เมื่อไดความตามทางสอบสวนอยางใด ใหทํา
ความเห็นวาควรสั่งฟอง หรือสั่งไมฟอง สงไปพรอมกับสํานวนยังพนักงานอัยการ
ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรสั่งไมฟอง ใหยุติการสอบสวนโดยสั่งไมฟอง และใหแจงคําสั่งนี้
ใหพนักงานสอบสวนทราบ
ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหสั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเชนนั้น
ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสั่งฟอง ก็ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อใหไดตัวผูตองหามา ถาผูตองหา
อยูตางประเทศ ใหพนักงานอัยการจัดการเพื่อขอใหสงตัวขามแดนมา
มาตรา 142 ถารูตัวผูกระทําความผิด และผูนั้นถูกควบคุมตัวหรือขังอยู หรือปลอยชั่วคราว หรือเชื่อวาคงไดตัวมา
เมื่อออกหมายเรียกใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นตามทองสํานวนการสอบสวนวา ควรสั่งฟอง หรือสั่งไมฟอง
สงไปยังพนักงายอัยการพรอมดวยสํานวน
ในกรณีที่เสนอความเห็น ควรสั่งไมฟอง ใหสงแตสํานวนพรอมดวยความเห็น ไปยังพนักงานอัยการ
สวนตัวผูตองหา ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยหรือปลอยชั่วคราว ถาผูตองหาถูกขังอยูใหขอเอง หรือขอให
พนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย
ในกรณีที่เสนอความเห็น ควรสั่งฟอง ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนพรอมกับผูตองหาไปยังพนักงาน
อัยการ เวนแตผูตองหานั้น ถูกขังอยูแลว

แตถาเปนความผิดซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได และผูกระทําความผิด ไดปฏิบัติตามเปรียบเทียบ
นั้นแลวใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการพรอมดวยสํานวน
มาตรา 143 เมื่อไดรับความเห็น และสํานวนจากพนักงานสอบสวน ดั่งกลาวในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการ
ปฏิบัติดั่งตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคําสั่งไมฟอง แตถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งฟองและแจง
ใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ให
สั่งไมฟอง
ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควรใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานควใดมาใหซักถาม
เพื่อสั่งตอไป
(ข) วินิจฉัยวา ควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไวหรือขอใหศาลขังแลวแตกรณี และจัดการ
หรือสั่งการใหเปนไปตามนั้น
ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ฆาตายหรือตายในระหวาง
อยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนนั้น
มีอํานาจออกคําสั่งฟองหรือไมฟอง
มาตรา 144 ในกรณีที่พนักงานอัยการ มีคําสั่งฟอง ถาความผิดนั้น เปนความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได ถา
เห็นสมควร พนักงานอัยการมีอํานาจดั่งตอไปนี้
(1) สั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะสงผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ
(2) เมื่อผูตองหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว สั่งใหสงผูตองหาพรอมดวยสํานวนกลับไปยังพนักงาน
สอบสวนใหพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น หรือถาเห็นสมควร จะสั่งใหพนักงานสอบสวนอื่น ที่มีอํานาจจัดการ
เปรียบเทียบใหก็ได
มาตรา 145 ในกรณีที่มีคําสั่งไมฟอง และคําสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการ ถาในนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี ให
รีบสงสํานวนการสอบสวน พรอมกับคําสั่ง ไปเสนออธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูชวยอธิบดีกรม
ตํารวจ ถาในจังหวัดอื่น ใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งไปเสนอผูวาราชการจังหวัด แตทั้งนี้มิไดตัด
อํานาจ พนักงานอัยการที่จะจัดการอยางใดแกผูตองหา ดังบัญญัติไวในมาตรา 143
ในกรณีที่อธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ ในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น แยงคําสั่งของพนักงานอัยการ ใหสงสํานวนพรอมกับความเห็นที่แยง
กันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อ ชี้ขาด แตถาคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุอยางอื่นอันจําเปนจะตองรีบฟอง ก็ให
ฟองคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมตํารวจ รองอธิบดีกรมตํารวจ ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ หรือผูวาราชการ
จังหวัดไปกอน
บทบัญญัติในมาตรานี้ใหนํามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะอุทธรณ ฎีกา หรือถอนฟอง ถอน
อุทธรณและถอนฎีกาโดยอนุโลม

มาตรา 146 ใหแจงคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหาและผูรองทุกขทราบ ถาผูตองหาถูกควบคุมหรือขังอยู ให
จัดการปลอยตัวไปหรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี
มาตรา 147 เมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว หามมิใหมีการสอบสวน เกี่ยวกับบุคคลนั้น ในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี ซึ่งนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได
หมวด 2
การชันสูตรพลิกศพ
มาตรา 148 เมื่อปรากฏแนชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงาน ใหมีการชันสูตรพลิกศพ เวนแต ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย
การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ
(1) ฆาตัวตาย
(2) ถูกผูอื่นทําใหตาย
(3) ถูกสัตวทํารายตาย
(4) ตายโดยอุบัติเหตุ
(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
มาตรา 149 ความตายผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ณ ที่ใด ใหเปนหนาที่ของสามีภริยา ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของ
ผูตายที่รูเรื่องการตายเชนนั้นจัดการดั่งตอไปนี้
(1) เก็บศพไว ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเทาที่จะทําได
(2) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วที่สุด
หนาที่ดั่งกลาวในวรรคตนนั้น มีตลอดถึงผูอื่นซึ่งไดพบศพในที่ซึ่งไมมีสามีภริยา ญาติ มิตรสหาย หรือ
ผูปกครองของผูตายอยูในที่นั้นดวย
ผูใดละเลยไมกระทําหนาที่ดั่งบัญญัติไวในมาตรานี้ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินรอยบาท
มาตรา 150 ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู กับสาธารณสุขจังหวัด หรือแพทยประจําสถานีอนามัย
หรือแพทยประจําโรงพยาบาล เปนผูชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและใหทําบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรนั้นไว
ถาบุคคลดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหใชเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขประจําทองที่หรือแพทย
ประจําตําบล
ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาที่ไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ
ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตาย
ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ เมื่อไดมีการชันสูตรพลิกศพ
แลว ใหพนักงานสอบสวน สงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการใหพนักงานอัยการทําคํารองขอตอ
ศาลชั้นตนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู ใหทําการไตสวน และทําคําสั่งแสดงวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึง
เหตุและพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทํารายเทาที่จะทราบได
ในการไตสวน ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนไวที่ศาลกอนวันทําการไตสวนไม
นอยกวาสิบหาวัน และใหพนักงานอัยการนําพยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายดังกลาวในวรรคกอนมาสืบ

เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลว และกอนการไตสวนเสร็จสิ้น สามี ภริยา ผู
บุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลผูตาย มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่
พนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานอื่นไดดวย เพื่อการนี้ใหมีสิทธิแตงตั้งทนายความใหดําเนินการแทนได เพื่อ
ประโยชนในการนี้ใหพนักงานอัยการแจงกําหนดการไตสวนไปใหบุคคลดังกลาวแลวคนหนึ่งคนใดทราบเทาที่
สามารถจะทําได
เมื่อศาลเห็นสมควร เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่นําสืบมาแลวมาสืบเพิ่มเติม
หรือเรียกพยานอื่นมาสืบก็ได
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหถึงที่สุด แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรอง และการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นไดฟอง หรือจะฟองคดีเกี่ยวกับการตายนั้น
เมื่อศาลไดมีคําสั่งแลวใหสงสํานวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ เพื่อสงใหแกพนักงาน
สอบสวนดําเนินการตอไปตามแตกรณี
มาตรา 151 ในเมื่อมีการจําเปนเพื่อพบเหตุของการตาย เจาพนักงานผูทําการชันสูตรพลิกศพมีอํานาจสั่งใหผาศพ
แลวแยกธาตุสวนใด หรือจะใหสงทั้งศพ หรือบางสวน ไปยังแพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได
มาตรา 152 ใหแพทย หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดั่งนี้
(1) ทํารายงานถึงสภาพของศพหรือสวนของศพตามที่พบเห็น หรือตามที่ปรากฏจากการตรวจพรอมทั้ง
ความเห็นในเรื่องนั้น
(2) แสดงเหตุที่ตายเทาที่จะทําได
(3) ลงวันเดือนป และลายมือชื่อในรายงาน แลวจัดการสงไปยังเจาพนักงานผูทําการชันสูตรพลิกศพ
มาตรา 153 ถาศพฝงไวแลวใหผูชันสูตรพลิกศพจัดใหขุดศพขึ้นเพื่อตรวจดู เวนแตจะเห็นวาไมจําเปน หรือจะ
เปนอันตรายแกอนามัยของประชาชน
มาตรา 154 ใหผูชันสูตรพลิกศพ ทําความเห็นเปนหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณที่ตาย ผูตายคือใคร ตายที่ไหน
เมื่อใด ถาตายโดยคนทําราย ใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทําผิดเทาที่จะทราบได
มาตรา 155 ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการสอบสวนมาใชแกการชันสูตรพลิกศพโดย
อนุโลม
มาตรา 156 ใหสงสํานวนชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ไปยังขาหลวง
ประจําจังหวัด
ภาค 3
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน
ลักษณะ 1
ฟองคดีอาญาและไตสวนมูลฟอง

มาตรา 157 การฟองคดีอาญา ใหยื่นฟองตอศาลใดศาลหนึ่งที่มีอํานาจตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น
มาตรา 158 ฟองตองทําเปนหนังสือ และมี
(1) ชื่อศาลและวันเดือนป
(2) คดีระหวางผูใดโจทก ผูใดจําเลย และฐานความผิด
(3) ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใสชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและ
บังคับ
(4) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
(5) การกระทําทั้งหลาย ที่อางวาจําเลยไดกระทําผิดขอเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ เวลา และ
สถานที่ซึ่งเกิดการกระทํานั้นๆ อีกทั้งบุคคล หรือสิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาได
ดี
ในคดีหมิ่นประมาท ถอยคําพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไว
โดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง
(6) อางมาตราในกฎหมาย ซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด
(7) ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียน หรือพิมพฟอง
มาตรา 159 ถาจําเลยเคยตองคําพิพากษา ใหลงโทษเพราะไดกระทําความผิดมาแลว เมื่อโจทกตองการใหเพิ่ม
โทษจําเลยฐานไมเข็ดหลาบ ใหกลาวมาในฟอง
ถามิไดขอเพิ่มโทษมาในฟอง กอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน โจทกจะยื่นคํารองขอเพิ่มเติมฟอง เมื่อศาล
เห็นสมควรจะอนุญาตก็ได
มาตรา 160 ความผิดหลายกระทง จะรวมในฟองเดียวกันก็ได แตใหแยกกระทงเรียงเปนลําดับกันไป
ความผิดแตละกระทงจะถือวาเปนขอหาแยกจากขอหาอื่นก็ได ถาศาลเห็นสมควรจะสั่งใหแยกสํานวน
พิจารณาความผิดกระทงใดหรือหลายกระทงตางหาก และจะสั่งเชนนี้กอนพิจารณาหรือในระหวางพิจารณาก็ได
มาตรา 161 ถาฟองไมถูกตองตามกฎหมายใหศาลสั่งโจทกแกฟองใหถูกตอง หรือยกฟอง หรือไมประทับฟอง
โจทกมีอํานาจอุทธรณคําสั่งเชนนั้นของศาล
มาตรา 162 ถาฟองถูกตองตามกฎหมายแลว ใหศาลจัดการสั่งตอไปนี้
(1) ในคดีราษฎรเปนโจทก ใหไตสวนมูลฟอง แตถาคดีนั้นพนักงานอัยการไดฟองจําเลยโดยขอหาอยาง
เดียวกันดวยแลว ใหจัดการตามอนุมาตรา (2)
(2) ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกไมจําเปนตองไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควร จะสั่งใหไตสวนมูล
ฟองกอนก็ได
ในกรณีที่มีการไตสวนมูลฟองดั่งกลาวแลว ถาจําเลยใหการรับสารภาพ ใหศาลประทับฟองไวพิจารณา

มาตรา 163 เมื่อมีเหตุอันควร โจทกมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลขอแกหรือเพิ่มเติมฟองกอนมีคําพิพากษาศาลชั้นตน
ถาศาลเห็นสมควรจะอนุญาต หรือจะสั่งใหไตสวนมูลฟองเสียกอนก็ได เมื่ออนุญาตแลวใหสงสําเนาแกฟองหรือ
ฟองเพิ่มเติมแกจําเลยเพื่อแก และศาลจะสั่งแยกสํานวนพิจารณาฟองเพิ่มเติมนั้นก็ได
เมื่อมีเหตุอันควร จําเลยยื่นคํารองขอแกหรือเพิ่มเติมคําใหการของเขา กอนศาลพิพากษา ถาศาล
เห็นสมควรอนุญาต ก็ใหสงสําเนาแกโจทก
มาตรา 164 คํารองขอแกหรือเพิ่มเติมฟองนั้น ถาจะทําใหจําเลยเสียเปรียบในการตอสูคดี หามมิใหศาลอนุญาต
แตการแกฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งตองแถลงในฟองก็ดี การเพิ่มเติมฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งมิได
กลาวไวก็ดี ไมวาจะทําเชนนี้ในระยะใดระหวางพิจารณาในศาลชั้นตน มิใหถือวาทําใหจําเลยเสียเปรียบ เวนแต
จําเลยไดหลงตอสูในขอที่ผิดหรือที่มิไดกลาวไวนั้น
มาตรา 165 ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ในวันไตสวนมูลฟอง ใหจําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ใหศาลสง
สําเนาฟองแกจําเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริงแลว ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทํา
ผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหจดไว ถาจําเลยไมยอมใหการก็ใหศาลจดรายงาน
ไว และดําเนินการตอไป
จําเลยไมมีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไตสวนมูลฟอง แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิ ในการที่จําเลยจะมี
ทนายมาชวยเหลือ
ในคดีราษฎรเปนโจทก ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังจําเลย ใหศาลสงสําเนาฟองแกจําเลยรายตัว
ไป กับแจงวันนัดไตสวนใหจําเลยทราบ จําเลยจะมาฟงการไตสวนมูลฟองโดยตั้งทนายใหซักคานพยานโจทกดวย
หรือไมก็ได หรือจําเลยจะไมมาแตตั้งทนายมาซักคานพยานโจทกก็ได หามมิใหศาลถามคําใหการจําเลย และ
กอนที่ศาลประทับฟอง มิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนนั้น
มาตรา 166 ถาโจทกไมมาตามกําหนดนัด ใหศาลยกฟองเสีย แตถาศาลเห็นวามีเหตุสมควรจึ่งมาไมได จะสั่ง
เลื่อนคดีไปก็ได
คดีที่ศาลไดยกฟองดั่งกลาวแลว ถาโจทกมารองภายในสิบหาวันนับแตวันศาลยกฟองนั้นโดยแสดงให
ศาลเห็นไดวามีเหตุสมควรจึ่งมาไมได ก็ใหศาลยกคดีนั้นขึ้นไตสวนมูลฟองใหม
ในคดีที่ศาลยกฟองดั่งกลาวแลว จะฟองจําเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไมได แตถาศาลยกฟองเชนนี้ ในคดี
ซึ่งราษฎรเทานั้นเปนโจทก ไมตัดอํานาจพนักงานอัยการฟองคดีนั้นอีก เวนแตจะเปนคดีความผิดตอสวนตัว
มาตรา 167 ถาปรากฏวาคดีมีมูล ใหศาลประทับฟองไวพิจารณาตอไปเฉพาะกระทงที่มีมูล ถาคดีไมมีมูล ให
พิพากษายกฟอง
มาตรา 168 เมื่อศาลประทับฟองแลว ใหสงสําเนาฟองใหแกจําเลยรายตัวไป เวนแตจําเลยจะไดรับสําเนาฟองไว
กอนแลว
มาตรา 169 เมื่อศาลประทับฟองแลว แตยังไมไดตัวจําเลยมา ใหศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับมา แลวแตควร
อยางใดเพื่อพิจารณาตอไป

มาตรา 170 คําสั่งของศาลที่ใหคดีมีมูลยอมเด็ดขาด แตคําสั่งที่วาคดีไมมีมูลนั้น โจทกมีอํานาจอุทธรณฎีกาไดตาม
บทบัญญัติวาดวยลักษณะอุทธรณฎีกา
ถาโจทกรองขอ ศาลจะขังจําเลยไวหรือปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณฎีกาก็ได
มาตรา 171 ใหนําบทบัญญัติ วาดวยการสอบสวนและการพิจารณา เวนแตมาตรา 175 มาบังคับแกการไตสวนมูล
ฟองโดยอนุโลม
ลักษณะ 2
การพิจารณา
มาตรา 172 การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น
เมื่อโจทกหรือทนายโจทกและจําเลยมาอยูตอหนาศาลแลว และศาลเชื่อวาเปนจําเลยจริง ใหอานและ
อธิบายฟองใหจําเลยฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหจด
ไว ถาจําเลยไมยอมใหการ ก็ใหศาลจดรายงานไว และดําเนินการพิจารณาตอไป
มาตรา 172 ทวิ ภายหลังที่ศาลไดดําเนินการตามมาตรา 172 วรรค 2 แลว เมื่อศาลเห็นเปนการสมควร เพื่อใหการ
ดําเนินการพิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ศาลมีอํานาจพิจารณา และสืบพยานลับหลังจําเลยได ในกรณีดั่งตอไปนี้
(1) ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสิบป จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม หรือในคดีมีโทษปรับ
สถานเดียว เมื่อจําเลยมีทนายและจําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและการสืบพยาน
(2) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลพอใจตามคําแถลงของโจทกวาการพิจารณา และการสืบพยานตามที่
โจทกขอใหกระทําไมเกี่ยวแกจําเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลยคนนั้นก็ได
(3) ในคดีที่มีจําเลยหลายคน ถาศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจําเลยคนหนึ่งๆ ลับหลังจําเลย
คนอื่นก็ได
ในคดีที่ศาลพิจารณาและสืบพยานตาม (2) หรือ (3) ลับหลังจําเลยคนใด ไมวากรณีจะเปนประการใด
หามมิใหศาลรับฟงการพิจารณาและการสืบพยาน ที่กระทําลับหลังนั้น เปนผลเสียหายแกจําเลยคนนั้น
มาตรา 173 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต กอนเริ่มพิจารณา ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีก็
ใหศาลตั้งทนายความให
ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก หรือในคดีที่จําเลยมีอายุไมเกินสิบแปดปในวันที่ถูกฟองตอศาล กอนเริ่ม
พิจารณา ใหศาลถามจําเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมี และจําเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความ
ให
ใหศาลจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความ ที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรม
กําหนด
มาตรา 174 กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดีโจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟองอีก
ทั้งพยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยเสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ
เมื่อสืบพยานโจทกแลว จําเลยมีอํานาจเปดคดี เพื่อใหศาลทราบคดีจําเลย โดยแถลงขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายซึ่งตั้งใจอางอิง ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ

เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลวโจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปาก หรือหนังสือ หรือทั้ง
สองอยาง
ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวา ไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีก จะสั่งงดพยานหรือการ
นั้นเสียก็ได
มาตรา 175 เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควร ศาลมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวน จากพนักงาน
อัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได
มาตรา 176 ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานหลักฐานตอไป
ก็ได เวนแตคดีที่มีขอหาในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางต่ําไวใหจําคุกตั้งแต
หาปขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกวานั้น ศาลตองฟงพยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง
ในคดีที่มีจําเลยหลายคนและจําเลยบางคนรับสารภาพ เมื่อศาลเห็นสมควร จะสั่งจําหนายคดีสําหรับ
จําเลยที่ปฏิเสธเพื่อใหโจทกฟองจําเลยที่ปฏิเสธนั้นเปนคดีใหมภายในเวลาที่ศาลกําหนดก็ได
มาตรา 177 ศาลมีอํานาจสั่งใหพิจารณาเปนการลับเมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยคํารองขอของคูความฝาย
ใด แตตองเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันความลับอัน
เกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิใหลวงรูถึงประชาชน
มาตรา 178 เมื่อมีการพิจารณาเปนการลับ บุคคลเหลานี้เทานั้นมีสิทธิอยูในหองพิจารณาได คือ
(1) โจทกและทนาย
(2) จําเลยและทนาย
(3) ผูควบคุมตัวจําเลย
(4) พยานและผูชํานาญการพิเศษ
(5) ลาม
(6) บุคคลผูมีประโยชนเกี่ยวของ และไดรับอนุญาตจากศาล
(7) พนักงานศาลและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแกศาล แลวแตจะเห็นสมควร
มาตรา 179 ภายใตบังคับ แหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น ศาลจะดําเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จ
โดยไมเลื่อนก็ได
ถาพยานไมมา หรือมีเหตุอื่น อันควรตองเลื่อนการพิจารณา ก็ใหศาลเลื่อนคดีไปตามที่เห็นสมควร
มาตรา 180 ใหนําบทบัญญัติเรื่องรักษาความเรียบรอยในศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับ
แกการพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แตหามมิใหสั่งใหจําเลยออกจากหองพิจารณา เวนแตจําเลยขัดขวางการ
พิจารณา
มาตรา 181 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 139 และ 166 มาบังคับแกการพิจารณาโดยอนุโลม
ลักษณะ 3
คําพิพากษาและคําสั่ง

มาตรา 182 คดีที่อยูในระหวางไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ถามีคํารองระหวางพิจารณาขึ้นมา ใหศาลสั่งตามที่
เห็นควร เมื่อการพิจารณาเสร็จแลว ใหพิพากษาหรือสั่งตามรูปความ
ใหอานคําพิพากษาหรือคําสั่งในศาลโดยเปดเผยในวันเสร็จการพิจารณา หรือภายในเวลาสามวันนับแต
เสร็จคดี ถามีเหตุอันสมควร จะเลื่อนไปอานวันอื่นก็ได แตตองจดรายงานเหตุนั้นไว
เมื่อศาลอานใหคูความฟงแลว ใหคูความลงลายมือชื่อไว ถาเปนความผิดของโจทกที่ไมมา จะอานโดย
โจทกไมอยูก็ได ในกรณีที่จําเลยไมอยู โดยไมมีเหตุสงสัยวาจําเลยหลบหนีหรือจงใจไมมาฟง ก็ใหศาลรอการอาน
ไวจนกวาจําเลยจะมาศาล แตถามีเหตุสงสัยวาจําเลยหลบหนี หรือจงใจไมมาฟงใหศาลออกหมายจับจําเลย เมื่อได
ออกหมายจับแลวไมไดตัวจําเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแตวันออกหมายจับก็ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่งลับ
หลังจําเลยได และใหถือวาโจทกหรือจําเลยแลวแตกรณี ไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
ในกรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งตองเลื่อนอานไป โดยขาดจําเลยบางคน ถาจําเลยที่อยูจะถูกปลอย ใหศาล
มีอํานาจปลอยชั่วคราวระหวางรออานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น
มาตรา 183 คําพิพากษา หรือคําสั่งหรือความเห็นแยงตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาผู
พิพากษาไดที่นั่งพิจารณา ถาไมเห็นพองดวย มีอํานาจทําความเห็นแยง คําแยงนี้ใหรวมเขาสํานวนไว
มาตรา 184 ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหอธิบดีผูพิพากษา ขาหลวงยุติธรรม หัวหนาผู
พิพากษาในศาลนั้น หรือเจาของสํานวน เปนประธาน ถามผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคน ใหออกความเห็นทุก
ประเด็นที่จะวินิจฉัย ใหประธานออกความเห็นสุดทาย การวินิจฉัยใหถือตามเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมี
ความเห็นแยงกันเปนสองฝายหรือเกินกวาสองฝายขึ้นไป จะหาเสียงขางมากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปน
ผลรายแกจําเลยมากยอมเห็นดวยผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา
มาตรา 185 ถาศาลเห็นวาจําเลยมิไดกระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลยไมเปนความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแลวก็
ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จําเลยไมควรตองรับโทษก็ดี ใหศาลยกฟองโจทกปลอยจําเลยไป แตศาลจะสั่งขังจําเลยไว
หรือปลอยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึงที่สุดก็ได
เมื่อศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิด และไมมีการยกเวนโทษตามกฎหมาย ใหศาลลงโทษแกจําเลยตาม
ความผิด แตเมื่อเห็นสมควร ศาลจะปลอยจําเลยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึงที่สุดก็ได
มาตรา 186 คําพิพากษาหรือคําสั่ง ตองมีขอสําคัญเหลานี้เปนอยางนอย
(1) ชื่อศาลและวันเดือนป
(2) คดีระหวาง ใครโจทก ใครจําเลย
(3) เรื่อง
(4) ขอหาและคําใหการ
(5) ขอเท็จจริงซึ่งพิจารณาไดความ
(6) เหตุผลในการตัดสินทั้งในปญหาขอเท็จจริง และขอกฎหมาย
(7) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ
(8) คําชี้ขาดใหยกฟองหรือลงโทษ
(9) คําวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลาง หรือในเรื่องฟองทางแพง

คําพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษ ไมจําตองมีอนุมาตรา (4) (5) และ (6)
มาตรา 187 คําสั่งระหวางพิจารณาอยางนอยตองมี
(1) วันเดือนป
(2) เหตุผลตามกฎหมายในการสั่ง
(3) คําสั่ง
มาตรา 188 คําพิพากษาหรือคําสั่ง มีผลตั้งแตวันที่ไดอานในศาลโดยเปดเผยเปนตนไป
มาตรา 189 เมื่อจําเลย ซึ่งตองคําพิพากษาใหลงโทษเปนคนยากจน ขอสําเนาคําพิพากษาซึ่งรับรองวาถูกตอง ให
ศาลคัดสําเนาใหหนึ่งฉบับโดยไมคิดคาธรรมเนียม
มาตรา 190 หามมิใหแกไขคําพิพากษา หรือคําสั่งซึ่งอานแลว นอกจากแกถอยคําที่เขียนหรือพิมพผิดพลาด
มาตรา 191 เมื่อเกิดสงสัยในการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถาบุคคลใดที่มีประโยชนเกี่ยวของ รองตอศาล
ซึ่งพิพากษาหรือสั่ง ใหศาลนั้นอธิบายใหแจมแจง
มาตรา 192 หามมิใหพิพากษา หรือสั่ง เกินคําขอหรือที่มิไดกลาวในฟอง
ถาศาลเห็นวาขอเท็จจรองตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริงดั่งที่กลาวในฟอง ใหศาล
ยกฟองคดีนั้น เวนแตขอแตกตางนั้นมิใชในขอสาระสําคัญ และทั้งจําเลยมิไดหลงตอสูศาลจะลงโทษจําเลยตาม
ขอเท็จจริงที่ไดความนั้นก็ได
ในกรณีที่ขอแตกตางนั้น เปนเพียงรายละเอียด เชนเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทําความผิด หรือตางกัน
ระหวางการกระทําผิดฐานลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ฉอโกง โกงหนี้ ยักยอก รับของโจร และทําใหเสีย
ทรัพย หรือตางกันระหวางการกระทําผิดโดยเจตนากับประมาท มิใหถือวาตางกันในขอสาระสําคัญ ทั้งมิใหถือวา
ขอที่พิจารณาไดความนั้น เปนเรื่องเกินคําขอ หรือเปนเรื่องที่โจทกไมประสงคใหลงโทษ เวนแต จะปรากฏแกศาล
วาการที่ฟองผิดไปเปนเหตุ ใหจําเลยหลงตอสู แตทั้งนี้ศาลจะลงโทษจําเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดที่โจทกฟองไมได
ถาศาลเห็นวา ขอเท็จจริงบางขอดั่งกลาวในฟอง และตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไมใชเปนเรื่องที่โจทก
ประสงคใหลงโทษ หามมิใหศาลลงโทษจําเลยในขอเท็จจริงนั้นๆ
ถาศาลเห็นวา ขอเท็จจริงตามฟองนั้นโจทกสืบสม แตโจทกอางฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลมี
อํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดที่ถูกตองได
ถาความผิดตามที่ฟองนั้นรวมการกระทําหลายอยาง แตละอยาง อาจเปนความผิดไดอยูในตัวเอง ศาลจะ
ลงโทษจําเลยในการกระทําผิดอยางหนึ่งอยางใด ตามที่พิจารณาไดความก็ได
ภาค 4
อุทธรณและฎีกา
ลักษณะ 1
อุทธรณ

หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 193 คดีอุทธรณคําพิพากษา หรือคําสั่งศาลชั้นตน ในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ใหอุทธรณไปยังศาล
อุทธรณ เวนแตจะถูกหามอุทธรณโดยประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น
อุทธรณทุกฉบับ ตองระบุขอเท็จจริงโดยยอ หรือขอกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิงเปนลําดับ
มาตรา 193 ทวิ หามมิใหอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนในปญหาขอเท็จจริง ในคดีซึ่งอัตราโทษอยางสูงตามที่
กฎหมายกําหนดไวให จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตกรณีตอไปนี้ ให
จําเลยอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงได
(1) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก หรือใหลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก
(2) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกแตศาลรอการลงโทษไว
(3) ศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด แตรอการกําหนดโทษไว หรือ
(4) จําเลยตองคําพิพากษาใหลงโทษปรับ เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 193 ตรี ในคดีซึ่งตองหามอุทธรณ ตามมาตรา 193 ทวิ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคํา
พิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตน พิเคราะหเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้น เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาล
อุทธรณและอนุญาตใหอุทธรณ หรืออธิบดีกรมอัยการ หรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการไดมอบหมาย ลง
ลายมือชื่อรับรองในอุทธรณวา มีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป
มาตรา 194 ถามีอุทธรณแตในปญหาขอกฎหมายในการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายนั้นๆ ศาลอุทธรณจะตองฟง
ขอเท็จจริงตามที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยมาแลวจากพยานหลักฐานในสํานวน
มาตรา 195 ขอกฎหมายทั้งปวงอันคูความอุทธรณรองอางอิง ใหแสดงไวโดยชัดเจนในฟองอุทธรณ แตตองเปน
ขอที่ไดยกขึ้นมาวากันมาแลวแตในศาลชั้นตน
ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือที่เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้ อันวาดวยอุทธรณเหลานี้ผูอุทธรณหรือศาลยกขึ้นอางได แมวาจะไมไดยกขึ้นในศาลชั้นตนก็ตาม
มาตรา 196 คําสั่งระหวางพิจารณา ที่ไมทําใหคดีเสร็จสํานวน หามมิใหอุทธรณคําสั่งนั้นจนกวาจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งในประเด็นสําคัญ และมีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นดวย
มาตรา 197 เหตุที่มีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งฉบับหนึ่งแลว หาเปนผลตัดสิทธิผูอื่นซึ่งมีสิทธิอุทธรณ จะ
อุทธรณดวยไม
มาตรา 198 การยื่นอุทธรณใหยื่นตอศาลชั้นตนในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหคูความฝายที่อุทธรณฟง
ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตนตรวจอุทธรณวา ควรจะรับสงขึ้นไปยังศาลอุทธรณหรือไม ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็นวาไมควรรับ ใหจดเหตุผลไวในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน

มาตรา 198 ทวิ เมื่อศาลชั้นตนปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณ ผูอุทธรณอาจอุทธรณเปนคํารองอุทธรณคําสั่งของศาล
นั้นตอศาลอุทธรณได คํารองเชนนี้ ใหยื่นที่ศาลชั้นตนภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันฟงคําสั่ง แลวใหศาลนั้น
รีบสงคํารองเชนวานั้นไปยังศาลอุทธรณ พรอมดวยอุทธรณและคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตน
เมื่อศาลอุทธรณเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อสั่งคํารองเรื่องนั้น ก็ใหสั่งศาลชั้นตนสงมาให
ใหศาลอุทธรณพิจารณาคํารองนั้น แลวมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตน หรือมีคําสั่งใหรับ
อุทธรณ คําสั่งใหเปนที่สุด แลวสงไปใหศาลชั้นตนอาน
มาตรา 199 ผูอุทธรณซึ่งตองขัง หรือตองจําคุกอยูในเรือนจํา อาจยื่นอุทธรณตอพัศดีภายในกําหนดอายุอุทธรณ
เมื่อไดรับอุทธรณนั้นแลว ใหพัศดีออกใบรับใหแกผูยื่นอุทธรณแลวใหรีบสงอุทธรณนั้นไปยังศาลชั้นตน
อุทธรณฉบับใด ที่ยื่นตอพัศดีสงไปถึงศาล เมื่อพนกําหนดอายุอุทธรณแลว ถาหากปรากฏวาการสงชักชา
นั้นมิใชเปนความผิดของผูยื่นอุทธรณ ใหถือวาเปนอุทธรณที่ไดยื่นภายในกําหนดอายุอุทธรณ
มาตรา 200 ใหศาลสงสํานวนอุทธรณใหแกอีกฝายหนึ่งแกภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับสําเนา
อุทธรณ
มาตรา 201 เมื่อศาลสงสําเนาอุทธรณ แกอีกฝายหนึ่งไมไดเพราะหาตัวไมพบ หรือหลบหนี หรือจงใจไมรับ
สําเนาอุทธรณ หรือไดรับแกอุทธรณแลว หรือพนกําหนดแกอุทธรณแลว ใหศาลรีบสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณ
เพื่อทําการพิจารณาพิพากษาตอไป
มาตรา 202 ผูอุทธรณ มีอํานาจยื่นคํารองขอถอนอุทธรณตอศาลชั้นตนกอนสงสํานวนไปศาลอุทธรณ ในกรณี
เชนนี้ ศาลชั้นตนสั่งอนุญาตได เมื่อสงสํานวนไปแลวใหยื่นตอศาลอุทธรณหรือตอศาลชั้นตน เพื่อสงไปยังศาล
อุทธรณเพื่อสั่ง ทั้งนี้ ตองกอนอานคําพิพากษาศาลอุทธรณ
เมื่อถอนไปแลว ถาคูความอีกฝายหนึ่งมิไดอุทธรณคําพิพากษา หรือคําสั่ง ของศาลชั้นตน ยอมเด็ดขาด
เฉพาะผูถอน ถาอีกฝายหนึ่งอุทธรณ จะเด็ดขาดตอเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไมมีการแกคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลชั้นตน
หมวด 2
การพิจารณา คําพิพากษา และคําสั่งชั้นศาลอุทธรณ
มาตรา 203 ใหศาลอุทธรณ พิจารณาโดยเปดเผยเฉพาะแตในกรณีที่นัด หรืออนุญาตใหคูความมาพรอมกันหรือมี
การสืบพยาน
มาตรา 204 เมื่อจะพิจารณาในศาลโดยเปดเผย ใหศาลอุทธรณออกหมายนัด กําหนดวันพิจารณาไปยังคูความให
ทราบลวงหนาอยางนอยไมต่ํากวาหาวัน
การฟงคําแถลงการณนั้น หามมิใหกําหนดชากวาสิบหาวันนับแตวันรับสํานวน ถามีเหตุพิเศษจะชากวา
นั้นก็ไดแตอยางใหเกินสองเดือน เหตุที่ตองชาใหศาลรายงานไว
มาตรา 205 คํารองขอแถลงการณดวยปาก ใหติดมากับฟองอุทธรณหรือแกอุทธรณ
คําแถลงการณเปนหนังสือ ใหยื่นกอนวันศาลอุทธรณพิพากษา

คําแถลงการณดวยปาก หรือหนังสือก็ตาม มิใหถือวาเปนสวนหนึ่งของอุทธรณใหนับวาเปนแต
คําอธิบายขออุทธรณหรือแกอุทธรณเทานั้น
คําแถลงการณเปนหนังสือ จะยื่นตอศาลชั้นตนหรือตอศาลอุทธรณก็ได
มาตรา 206 ระเบียบแถลงการณดวยปากมีดั่งนี้
(1) ถาคูความฝายใดขอแถลงการณ ใหฝายนั้นแถลงกอน แลวใหอีกฝายหนึ่งแถลงแก เสร็จแลวฝาย
แถลงกอนแถลงแกไดอีก
(2) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณใหผูอุทธรณแถลงกอน แลวใหอีกฝายหนึ่งแถลงแก เสร็จแลวให
ผูอุทธรณแถลงแกไดอีก
(3) ถาคูความทั้งสองฝายขอแถลงการณ และเปนผูอุทธรณทั้งคู ใหโจทกแถลงกอน แลวใหจําเลยแถลง
เสร็จแลวโจทกแถลงแกไดอีก
มาตรา 207 เมื่อมีอุทธรณคําพิพากษาศาลอุทธรณมีอํานาจสั่งใหศาลชั้นตนออกหมายเรียกหรือจับจําเลย ซึ่งศาล
นั้นปลอยตัวไปแลว มาขัง หรือปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณก็ได หรือถาจําเลยถูกขังอยูระหวางอุทธรณ จะสั่ง
ใหศาลชั้นตนปลอยจําเลยหรือปลอยชั่วคราวก็ได
มาตรา 208 ในการพิจารณาคดีอุทธรณตามหมวดนี้
(1) ถาศาลอุทธรณเห็นวาควรสืบพยานเพิ่มเติม ใหมีอํานาจเรียกพยานมาสืบเอง หรือสั่งศาลชั้นตนสืบให
เมื่อศาลชั้นตนสืบพยานแลวใหสํานวนมายังศาลอุทธรณเพื่อวินิจฉัยตอไป
(2) ถาศาลอุทธรณ เห็นเปนการจําเปน เนื่องจากศาลชั้นตน มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามกระบวนพิจารณา
ก็ใหพิพากษาสั่งใหศาลชั้นตนทําการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหมตามรูปคดี
มาตรา 208 ทวิ ถาอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเห็นสมควร จะใหมีการวินิจฉัยปญหาใด ในคดีเรื่องใดโดยที่
ประชุมใหญก็ได
ที่ประชุมใหญใหประกอบดวย ผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ แตตองไมนอยกวากึ่งจํานวนผู
พิพากษาแหงศาลนั้น และใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเปนประธาน
การวินิจฉัยในที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก ถาในปญหาใดมีความเห็นแยงกันเปนสองฝายหรือเกิน
สองฝายขึ้นไป จะหาเสียงขางมากมิได ใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยมากยอมเห็นดวยผู
พิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยนอยกวา
ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยปญหาแลว คําพิพากษาหรือคําสั่ง ตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ และตองระบุไวดวยวา ปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ ผูพิพากษาที่เขาประชุมแมมิใชเปน
ผูนั่งพิจารณา ก็ใหมีอํานาจพิพากษาทําคําสั่งหรือทําความเห็นแยงในคดีนั้นได
มาตรา 209 ใหศาลอุทธรณ พิพากษาโดยมิชักชาและจะอานคําพิพากษาที่ศาลอุทธรณ หรือสงไปใหศาลชั้นตน
อานก็ได
มาตรา 210 เมื่อศาลอุทธรณเห็นวาฟองอุทธรณ มิไดยื่นในกําหนด ใหพิพากษายกฟองอุทธรณนั้นเสีย

มาตรา 211 เมื่อมีอุทธรณคัดคานคําพิพากษา ในประเด็นสําคัญ และคัดคานคําสั่งระหวางพิจารณาดวย ศาล
อุทธรณจะพิพากษาโดยคําพิพากษาอันเดียวกันก็ได
มาตรา 212 คดีที่จําเลยอุทธรณคําพิพากษาที่ใหลงโทษ หามมิใหศาลอุทธรณพิพากษาเพิ่มเติมโทษจําเลย เวนแต
โจทกจะไดอุทธรณในทํานองนั้น
มาตรา 213 ในคดีซึ่งจําเลยผูหนึ่ง อุทธรณคัดคานคําพิพากษาซึ่งใหลงโทษจําเลยหลายคนในความผิดฐาน
เดียวกันหรือตอเนื่องกันถาศาลอุทธรณกลับหรือแกคําพิพากษาศาลชั้นตนไมลงโทษหรือลดโทษใหจําเลย แมเปน
เหตุอยูในสวนลักษณะคดี ศาลอุทธรณมีอํานาจพิพากษาตลอดไปถึงจําเลยอื่นที่มิไดอุทธรณ ใหมิตองถูกรับโทษ
หรือไดลดโทษดุจจําเลยผูอุทธรณ
มาตรา 214 นอกจากมีขอความซึ่งตองมีในคําพิพากษาศาลชั้นตน คําพิพากษาศาลอุทธรณ ตองปรากฏขอความ
ตอไปนี้ดวย
(1) นามหรือตําแหนงของผูอุทธรณ
(2) ขอความวา ยืน ยก แกหรือกลับคําพิพากษาศาลชั้นตน
มาตรา 215 นอกจากที่บัญญัติมาแลว ใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณา และวาดวยคําพิพากษาและคําสั่งศาล
ชั้นตน มาบังคับในชั้นศาลอุทธรณดวยโดยอนุโลม
ลักษณะ 2
ฎีกา
หมวด 1
หลักทั่วไป
มาตรา 216 ภายใตบังคับแหงมาตรา 217 ถึง 221 คูความมีอํานาจฎีกาคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอุทธรณ
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหคูความฝายที่ฎีกาฟง
ฎีกานั้น ใหยื่นตอศาลชั้นตน และใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 200 และ 201 มาบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 217 ในคดีซึ่งมีขอจํากัดวาใหคูความฎีกาไดแตเฉพาะปญหาขอกฎหมาย ขอจํากัดนี้ใหบังคับแกคูความ
และบรรดาผูที่เกี่ยวของในคดีดวย
มาตรา 218 ในคดีที่ศาลอุทธรณ พิพากษายืนตามศาลลางหรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลย
ไมเกินหาป หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตโทษจําคุกไมเกินหาป หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ในคดีที่ศาลอุทธรณ พิพากษายืนตามศาลลาง หรือเพียงแตแกไขเล็กนอย และใหลงโทษจําคุกจําเลยเกิน
หาป ไมวาจะมีโทษอยางอื่นดวยหรือไม หามมิใหโจทกฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
มาตรา 219 ในคดีที่ศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้ หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตขอ
หามนี้มิใหใชแกจําเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาแกไขมากและเพิ่มเติมโทษจําเลย

มาตรา 219 ทวิ หามมิใหคูความฎีกา คัดคานคําพิพากษา หรือคําสั่งในขอเท็จจริง ในปญหาเรื่องวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยแตอยางเดียวแมคดีนั้นจะไมตองหามฎีกาก็ตาม
ในการนับกําหนดโทษจําคุกตามความในมาตรา 218 และ 219 นั้นหามมิใหคํานวณกําหนดเวลาที่ศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย รวมเขาดวย
มาตรา 219 ตรี ในคดีที่ศาลชั้นตน ลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก หรือเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุก หรือคดีที่
เกี่ยวกับการกักขังแทนคาปรับหรือกักขังเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน ถาศาลอุทธรณมิไดพิพากษากลับคําพิพากษา
ศาลชั้นตน หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
มาตรา 220 หามมิใหคูความฎีกา ในคดีที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก
มาตรา 221 ในคดีซึ่งหามฎีกาไวโดยมาตรา 218, 219 และ 220 แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซึ่ง
พิจารณาหรือลงชื่อในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลชั้นตน หรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา ขอความที่
ตัดสินนั้น เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุด และอนุญาตใหฎีกาหรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองใน
ฎีกาวา มีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรีบฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป
มาตรา 222 ถาคดีมีปญหา แตเฉพาะขอกฎหมายในการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะตองฟง
ขอเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณไดวินิจฉัยมาแลวจากพยานหลักฐานในสํานวน
มาตรา 223 ใหเปนหนาที่ศาลชั้นตน ตรวจฎีกาวาควรจะรับสงขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไม ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้ ถาเห็นวาไมควรรับ ใหจดเหตุผลไวในคําสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน
มาตรา 224 เมื่อศาลชั้นตนไมยอมรับฏีกา ผูฎีกาอาจฎีกาเปนคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลนั้น ตอศาลฎีกาไดคํา
รองเชนนี้ใหยื่นที่ศาลชั้นตน ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันฟงคําสั่ง แลวใหศาลนั้นรีบสงคํารองเชนวานั้น ไป
ยังศาลฎีกา พรอมดวยฎีกาและคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ
เมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรตรวจสํานวนเพื่อสั่งคํารองเรื่องนั้น ก็ใหสั่งศาลชั้นตนสงมาให
หมวด 2
การพิจารณา คําพิพากษาและคําสั่งชั้นฎีกา
มาตรา 225 ใหนําบทบัญญัติวาดวย การพิจารณาและวาดวยคําพิพากษาและคําสั่งชั้นอุทธรณมาบังคับในชั้นฎีกา
โดยอนุโลม เวนแตหามมิใหทําความเห็นแยง
ภาค 5
พยานหลักฐาน
หมวด 1
หลักทั่วไป

มาตรา 226 พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซึ่งนาจะพิสูจนไดวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปน
พยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิ
ชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน
มาตรา 227 ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัย ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามี
การกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย
มาตรา 228 ระหวางพิจารณาโดยพลการ หรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอํานาจสืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือ
สงประเด็นก็ได
มาตรา 229 ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน
มาตรา 230 เมื่อจําเปน ศาลมีอํานาจไปเอง หรือใหจาศาลไปเดินเผชิญสืบพยาน หรือสงประเด็นใหศาลอื่น
สืบพยาน ใหผูเดินเผชิญสืบและศาลที่รับประเด็น มีอํานาจและหนาที่ดั่งศาลเดิม และศาลที่รับประเด็นมีอํานาจสง
ประเด็นไปยังศาลอื่นอีกตอหนึ่งได
เมื่อคูความแถลงตอศาล ขอไปฟงการพิจารณา ก็ใหศาลสั่งหรือจัดการใหเปนไปตามคําขอนั้น
ถาคูความฝายใด ไมติดใจไปฟงการพิจารณา จะยื่นคําถามซักเปนหนังสือก็ได ใหศาลหรือผูเดินเผชิญ
สืบ สืบพยานตามนั้น
ใหสงสํานวนหรือสําเนาฟอง สําเนาคําใหการ และเอกสารหรือของกลางเทาที่จําเปนใหแกผูเดินเผชิญ
สืบ หรือแกศาลรับประเด็นเพื่อสืบพยาน เมื่อคูความที่ขอใหสืบพยานไมติดใจไปฟงการพิจารณา ก็ใหยื่นคําถาม
พยานเปนหนังสือ
เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหผูเดินเผชิญสืบหรือศาลที่รับประเด็น สงถอยคําสํานวนพรอมทั้งเอกสารหรือ
ของกลางไปยังศาลเดิม
มาตรา 231 เมื่อคูความหรือผูใดจะตองใหการหรือสงพยานหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้
(1) เอกสารหรือขอความที่ยังเปนความลับในราชการอยู
(2) เอกสารหรือขอความลับ ซึ่งไดมาหรือทราบเนื่องในอาชีพหรือหนาที่ของเขา
(3) วิธีการ แบบแผน หรืองานอยางอื่นซึ่งกฎหมายคุมครองไมยอมใหเปดเผย คูความหรือบุคคลนั้นมี
อํานาจไมยอมใหการ หรือสงพยานหลักฐาน เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับความลับ
นั้น
ถาคูความหรือบุคคลใดไมยอมใหการ หรือไมสงพยานหลักฐานดั่งกลาวแลว ศาลมีอํานาจหมายเรียก
เจาหนาที่หรือบุคคลผูเกี่ยวของกับความลับนั้นมาแถลงตอศาล เพื่อวินิจฉัยวาการไมยอมนั้นมีเหตุผลค้ําจุนหรือไม
ถาเห็นวาไรเหตุผลใหศาลบังคับใหใหการ หรือสงพยานหลักฐานนั้น
หมวด 2
พยานบุคคล

มาตรา 232 หามมิใหโจทก อางจําเลยเปนพยาน
มาตรา 233 จําเลยอาจอางตนเองเปนพยานได ในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปนพยาน ศาลจะใหเขาสืบกอนพยาน
อื่นฝายจําเลยก็ไดถาคําจําเลยซึ่งใหการเปนพยานนั้นปรักปรําหรือเสียหายแกจําเลยอื่น จําเลยอื่นนั้นซักคานได
มาตรา 234 พยานไมตองตอบคําถาม ซึ่งโดยตรงหรือออมอาจจะทําใหเขาถูกฟองคดีอาญา เมื่อมีคําถามเชนนั้น
ใหศาลเตือนพยาน
มาตรา 235 ในระหวางพิจารณา เมื่อเห็นสมควรศาลมีอํานาจถามโจทก จําเลย หรือพยานคนใดก็ได
หามมิใหถามจําเลยเพื่อประโยชนแตเฉพาะจะเพิ่มเติมคดีโจทกซึ่งบกพรอง เวนแตจําเลยจะอางตนเอง
เปนพยาน
มาตรา 236 ในระหวางพิจารณาศาลมีอํานาจสั่งใหผูที่จะเปนพยานซึ่งมิใชจําเลย ออกไปอยูนอกหองพิจารณา
จนกวาจะเขามาเบิกความ อนึ่ง เมื่อพยานเบิกความแลวจะใหรออยูในหองพิจารณากอนก็ได
มาตรา 237 คําพยานชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณานั้น ใหศาลอานใหพยานฟงตอหนาจําเลย เวนแตในกรณีดั่ง
บัญญัติไวในมาตรา 165 วรรค 3
มาตรา 237 ทวิ กอนฟองคดีตอศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาพยานบุคคลซึ่งจะตองนํามาสืบในภายหนาจะ
เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ยากแกการนํามาสืบ พนักงานอัยการโดยตนเอง หรือไดรับคํารองขอจาก
พนักงานสอบสวนจะนําผูตองหามาศาล และยื่นคํารองตอศาลโดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาผูตองหาได
กระทําผิด เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหสืบพยานนั้นไวทันทีก็ได
เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ผูตองหาจะซักคานหรือตั้งทนายซัก
คานพยานนั้นดวยก็ได และในกรณีที่ผูตองหานั้นถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา ซึ่งหากมีการฟองคดีจะเปน
คดีซึ่งจําเลยมีสิทธิขอใหศาลตั้งทนายใหตามมาตรา 173 กอนเริ่มสืบพยานดังกลาว ใหศาลถามผูตองหาวามีทนาย
หรือไม ถาไมมี และผูตองหาตองการ หากศาลเห็นวาศาลตั้งทนายใหทัน ก็ใหศาลตั้งทนายใหและดําเนินการ
สืบพยานนั้นทันที แตหากศาลเห็นวาไมสามารถตั้งทนายหรือผูตองหาไมอาจตั้งทนายไดทัน ก็ใหศาลซักถาม
พยานนั้นใหแทน
คําเบิกความของพยานดังกลาว ใหศาลอานใหพยานฟงตอหนาผูตองหา
ถาตอมาผูตองหานั้นถูกฟองเปนจําเลยในการกระทําความผิดอาญานั้น ก็ใหรับฟงคําพยานดังกลาวใน
การพิจารณาคดีนั้นได
ในกรณีที่ผูตองหาเห็นวา หากตนถูกฟองเปนจําเลยแลว บุคคลซึ่งจําเปนจะตองนํามาสืบเปนพยานของ
ตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร อันทําใหเปนการยากแกการที่จะนําบุคคลนั้นมาสืบในภายหนา ผูตองหา
ดังกลาวจะยื่นคํารองตอศาลโดยแสดงเหตุผลความจําเปน เพื่อใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบพยานบุคคลนั้นไวทันที
ก็ได
เมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร ก็ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบพยานนั้น และใหแจงใหพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการที่เกี่ยวของทราบ ในการสืบพยานดังกลาว พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแต
กรณี มีสิทธิที่จะซักคานพยานนั้นได และใหนําความในวรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับ

หมวด 3
พยานเอกสาร
มาตรา 238 ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได สําเนาที่รับรองวาถูกตอง หรือพยาน
บุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได
ถาอางหนังสือราชการเปนพยาน แมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนาที่เจาหนาที่รับรองวาถูกตองก็ได เวนแต
ในหมายเรียกจะบงไวเปนอยางอื่น
มาตรา 239 เอกสารใดซึ่งคูความอางแตมิไดอยูในความยึดถือของเขา ถาคูความนั้นแจงถึงลักษณะและที่อยูของ
เอกสารตอศาล ใหศาลหมายเรียกบุคคลผูยึดถือ นําเอกสารนั้นมาสงศาล
มาตรา 240 เมื่อมีเอกสารใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล ใหอานหรือสงใหคูความตรวจดู ถาคูความฝายใด
ตองการสําเนา ศาลมีอํานาจสั่งใหฝายที่อางนั้นสงสําเนาแกอีกฝายหนึ่งตามที่เห็นสมควร
หมวด 4
พยานวัตถุ
มาตรา 241 สิ่งใดใชเปนพยานวัตถุ ตองนํามาศาล
ในกรณีที่นํามาไมได ใหศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยูตามเวลาและวิธีซึ่งศาล
เห็นสมควรตามลักษณะแหงพยานวัตถุ
มาตรา 242 ในระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณา สิ่งของซึ่งเปนพยานวัตถุ ตองใหคูความหรือ
พยานตรวจดู
ถามีการแกหอหรือทําลายตรา การหอหรือตีตราใหมใหทําตอหนาคูความหรือพยานที่เกี่ยวของนั้น
หมวด 5
ผูชํานาญการพิเศษ
มาตรา 243 ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความชํานาญพิเศษในการใดๆ เชนในทางวิทยาศาสตร ศิลป ฝมือ
พาณิชยกรรม การแพทย หรือกฎหมายตางประเทศ และซึ่งความเห็นของเขานั้นอาจมีประโยชนในการวินิจฉัยคดี
ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา อาจเปนพยานในเรื่องตางๆ เปนตนวา ตรวจรางกายหรือจิตของ
ผูเสียหาย ผูตองหาหรือจําเลย ตรวจลายมือ ทําการทดลองหรือกิจการอยางอื่นๆ
ศาลจะใหผูชํานาญการพิเศษทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แตตองใหมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น
ใหสงสําเนาหนังสือดั่งกลาวแลวแกคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันเบิกความ
มาตรา 244 ถาศาล หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเห็นจําเปน เนื่องในการไตสวนมูลฟอง
พิจารณาหรือสอบสวนที่จะตองตรวจศพ แมวาจะไดบรรจุ หรือฝงแลวก็ตาม ก็ใหมีอํานาจสั่งใหเอาศพนั้นให
ผูชํานาญการพิเศษตรวจได

ภาค 6
การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม
หมวด 1
การบังคับตามคําพิพากษา
มาตรา 245 ภายใตบังคับแหงมาตรา 246 , 247 และ 248 เมื่อคดีถึงที่สุดแลวใหบังคับคดีโดยไมชักชา
ศาลชั้นตนมีหนาที่ตองสงสํานวนคดีที่พิพากษาใหลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต ไปยังศาล
อุทธรณในเมื่อไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้จะยังไมถึงที่สุด เวนแตศาลอุทธรณจะได
พิพากษายืน
มาตรา 246 ศาลมีอํานาจสั่ง ใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวาเหตุอันควรทุเลาจะหมดไปในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อจําเลยวิกลจริต
(2) เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิต ถาตองจําคุก
(3) ถาจําเลยมีครรภแตเจ็ดเดือนขึ้นไป
(4) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงเดือน
ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้น ใหศาลสั่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจัดใหบุคคลดั่งกลาวแลวอยู
ในความควบคุมในสถานที่อันควร
มาตรา 247 คดีที่จําเลยตองประหารชีวิต หามมิใหบังคับตามคําพิพากษา จนกวาจะไดปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายนี้วาดวยอภัยโทษแลว
หญิงใดจะตองประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอไวจนคลอดบุตรเสียกอนแลว จึ่งใหประหารชีวิต
การประหารชีวิต ใหประหาร ณ ตําบล และเวลาที่เจาหนาที่ในการนั้นจะเห็นสมควร
มาตรา 248 ถาบุคคลซึ่งตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตเกิดวิกลจริตกอนถูกประหารชีวิต ใหรอการประหารชีวิต
ไวกอนจนกวาผูนั้นจะหาย ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยูนั้นศาลมีอํานาจยกมาตรา 46 วรรค (2) แหงกฎหมาย
ลักษณะอาญามาบังคับ
ถาผูกลวิจริตนั้นหาย ภายหลังปหนึ่ง นับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด ใหลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุก
ตลอดชีวิต
มาตรา 249 คําพิพากษา หรือคําสั่งใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน คาทดแทนหรือคาธรรมเนียมนั้น ใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 250 ถาคําพิพากษา มิไดระบุไวเปนอยางอื่น บุคคลทั้งปวง ซึ่งตองคําพิพากษาใหลงโทษโดยไดกระทํา
ความผิดฐานเดียวกัน ตองรับผิดแทนกันและตางกันในการคืนหรือ ใชราคาทรัพยสินหรือใชคาทดแทน
มาตรา 251 ถาตองยึดทรัพยสินคราวเดียวกันสําหรับใชคาธรรมเนียมศาล คาปรับ คาใชทรัพย หรือคาทดแทน แต
ทรัพยสินของจําเลยไมพอใชครบทุกอยาง ใหนําจํานวนเงินสุทธิของทรัพยสินนั้นใชตามลําดับดั่งตอไปนี้
(1) คาธรรมเนียม

(2) ราคาทรัพยสินหรือคาทดแทน
(3) คาปรับ
หมวด 2
คาธรรมเนียม
มาตรา 252 ในคดีอาญาทั้งหลาย หามมิใหศาลยุติธรรมเรียกคาธรรมเนียมนอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี้
มาตรา 253 ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ซึ่งมีคําเรียกรองใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินติดมากับฟองอาญา มิ
ใหเรียกคาธรรมเนียม
ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินดั่งกลาวในวรรคกอน ถาศาลยังตอง
จัดการอะไรอีกเพื่อการบังคับ ผูที่จะไดรับคืนทรัพยสินหรือราคาจักตองเสียคาธรรมเนียมดั่งคดีแพงสําหรับการ
ตอไปนั้น
มาตรา 254 ภายใตบังคับแหงมาตรา 253 วรรคตน ในคดีเรียกรองใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินหรือใชคาทดแทน
ซึ่งติดมากับฟองคดีอาญาหรือที่ฟองเปนคดีแพงโดยลําพังใหเรียกคาธรรมเนียมดั่งคดีแพง
มาตรา 255 ในคดีดั่งบัญญัติในมาตรา 253 วรรค 2 และมาตรา 254 ถามีคําขอ ศาลมีอํานาจสั่งใหฝายที่แพคดีใช
คาธรรมเนียมแทนอีกฝายหนึ่งได
มาตรา 256 คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ศาลมีอํานาจสั่งใหโจทกเสียคาพาหนะใหแกพยานโจทกตามที่
เสียไปจริงไมเกินสมควร
มาตรา 257 ในคดีอาญา ซึ่งราษฎรเปนโจทกๆ จักตองเสียคาธรรมเนียม คือ
(1) คาพาหนะพยานโจทก เทาที่เสียไปจริงตามสมควร
(2) คาพาหนะสงหมายเรียก
มาตรา 258 ใหนําบัญชีคาธรรมเนียม ตอทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และบทบัญญัติวาดวยการ
ดําเนินคดีอนาถามาบังคับโดยอนุโลม
ภาค 7
อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ
มาตรา 259 ผูตองคําพิพากษา ใหรับโทษอยางใดๆ หรือผูที่มีประโยชนเกี่ยวของ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ถาจะทูล
เกลาฯ ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ก็ได

มาตรา 260 ผูถวายเรื่องราว ซึ่งตองจําคุกอยูในเรือนจํา จะยื่นเรื่องราวตอพัศดี หรือผูบัญชาการเรือนจําก็ได เมื่อ
ไดรับเรื่องราวนั้นแลว ใหพัศดี หรือผูบัญชาการเรือนจําออกใบรับใหแกผูยื่นเรื่องราว แลวใหรีบสงเรื่องราวนั้นไป
ยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 261 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริย พรอมทั้งถวาย
ความเห็นวาควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม
ในกรณีที่ไมมีผูใดถวายเรื่องราว ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นเปนการสมควร จะถวาย
คําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษานั้นก็ได
มาตรา 261 ทวิ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอให
พระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษก็ได
การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 262 ภายใตบังคับแหงมาตรา 247 และ 248 เมื่อคดีถึงที่สุด ผูใดตองคําพิพากษาใหประหารชีวิต ให
เจาหนาที่นําตัวผูนั้นไปประหารชีวิต เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันฟงคําพิพากษา เวนแตในกรณีที่มีถวาย
เรื่องราวหรือคําแนะนําขอใหพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา 261 ก็ใหทุเลาการประหารชีวิตไว จนกวาจะพน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําขึ้นไปนั้น แตถาทรง
ยกเรื่องราวนั้นเสีย ก็ใหจัดการประหารชีวิตกอนกําหนดนี้ได
เรื่องราวหรือคําแนะนําขอพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตใหถวายไดแตครั้ง
เดียวเทานั้น
มาตรา 263 เหตุที่เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษอยางอื่น นอกจากโทษประหารชีวิต ไมเปนผลให
ทุเลาการลงโทษนั้น
มาตรา 264 เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษอยางอื่นซึ่งมิใชโทษประหารชีวิต ถาถูกยกหนหนึ่งแลว จะยื่นใหม
อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันถูกยกครั้งกอน
มาตรา 265 ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไมมีเงื่อนไขหามมิใหบังคับโทษนั้น ถาบังคับโทษไปบางแลวให
หยุดทันที ถาเปนโทษปรับที่ชําระแลว ใหคืนคาปรับใหไปทั้งหมด
ถาการอภัยโทษเปนแตเพียงเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ โทษที่เหลืออยูก็ใหบังคับไปได
แตการไดรับพระราชทานอภัยโทษ ไมเปนเหตุใหผูรับพนความรับผิดในการตองคืนหรือใชราคา
ทรัพยสินหรือคาทดแทนตามคําพิพากษา
มาตรา 266 เมื่อผูไดรับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทําความผิดอยางหนึ่ง ถูกฟองวากระทําความผิด
อีกอยางหนึ่ง อภัยโทษนั้นยอมไมตัดอํานาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไมรอการลงอาญา ตามกฎหมายลักษณะอาญา
วาดวยกระทําผิดหลายครั้งไมเข็ดหลาบ หรือวาดวยรอการลงอาญา
มาตรา 267 บทบัญญัติในหมวดนี้ ใหนํามาบังคับโดยอนุโลม แกเรื่องราวขอพระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเปน
เบาหรือลดโทษ

บัญชีแนบทาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาตรา 79 อางถึงซึ่งราษฎรมีอํานาจจับไดโดยไมตองมีหมาย
ประทุษรายตอพระบรมราชตระกูล
มาตรา 97 และ 99
ขบถภายในพระราชอาณาจักร
มาตรา 101 ถึง 104
ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร
มาตรา 105 ถึง 111
ความผิดตอทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ
มาตรา 112
ทําอันตรายแกธงหรือเครื่องหมายของตางประเทศ
มาตรา 115
ความผิดตอเจาพนักงาน
มาตรา 119 ถึง 122 และ 127
หลบหนีจากที่คุมขัง
มาตรา 163 ถึง 166
ความผิดตอศาสนา
มาตรา 172 และ 173
กอการจลาจล
มาตรา 183 และ 184
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มาตรา 185 ถึง 194 , 196 , 197
และ 199
ปลอมแปลงเงินตรา
มาตรา 202 ถึง 205 , และ 210
ขมขืนกระทําชําเรา
มาตรา 243 ถึง 246
ประทุษรายแกชีวิต
มาตรา 249 ถึง 251
ประทุษรายแกรางกาย
มาตรา 254 ถึง 257
ความผิดฐานกระทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ
มาตรา 268 , 270 และ 276
ลักทรัพย
มาตรา 288 ถึง 296
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